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Ez így leírva szinte megnyug
tatóan is hangzik. De ! Nem árt, 
ha a kedves olvasó és főként az 
illetékesek ( ide sorolnék a törvé
nyes keretek között működő egy
ségektől, a feketézőkön át a helyi 
tanácsig és polgármesteri hivata
lig bezáróan mindenkit, akinek 
valamilyen formában köze van a 
turizmushoz) tudnak az előzmé
nyekről és azokról az elvárásokról, 
amelyeknek meg kell felelni, hogy 
a „helyi érdekeltségű fürdőhely” 
státuszt megadják, illetve megtart
sák. Először is a Hargita Megye Tu
risztikai Ügynökségétől  idejében 
és jóindulatúan figyelmeztettek, 
hogy helyszíni tájékozódás céljá
ból június folyamán minisztériu
mi ellenőrök érkeznek Borszékre. 
Még azt is hozzátették:” bár a csa
lánt kaszálják le a fürdőtelepen”... 
Nem volt hiábavaló a megjegyzés: 
a fő utak mentén a lehetőségekhez 
mérten szépen lekaszálták a füvet, 
rendbe tették a virágágyásokat. 

Amolyan „szegények, de tiszták” 
benyomást keltett a nézelődőben. 
Ahhoz, hogy egy települést  helyi 
érdekeltségű fürdőhelynek nyil
vánítsanak egy sereg feltételnek 
kell megfelelni, melyek vonatkoz
nak a természeti adottságokra, 
megközelítésre (utak, közlekedés, 
utasszállítás), a turisták ellátására 
(szállás, étkeztetés, orvosi ügyelet, 
elsősegély pont, szabadidős prog
ramok). Míg a természeti adottsá
gokkal mondhatni jól állunk (azt 
csak óvni kellene, gondozni és 
tisztán tartani !), addig a turisták 
ellátásával gondok vannak. Nem 
kevés jóindulatot tanúsítottak az 
ellenőrök, mikor elfogadták, hogy 
van  két játszóterünk, kiépített sé
tányok (jó lenne a futball pályától 
induló szerelmesek sétányát a bar
langokig rendbe tenni, padokat 
elhelyezni), hegyimentő szolgála
tunk (!), sportpályák, állandó jel
leggel és képzett személyzettel mű

Borszék megtartotta 
helyi érdekeltségű 

fürdőhely státuszát

Vásárolnék
Vennék csengő vázát, csacska verset,
hű borostyánkőbe néma percet.

Drága pénzen málló múltat vennék,
melyben  élne újból minden emlék.

Férfimunkát vásárolnék hozzá,
minden belső kincsem színre hozná.

Szikra kedvem hosszú  kardja kerget
győztes ordast vérző ember helyett.

Bátor békét, csendes emberséget
Isten, hogyha megmaradni késztet,

hinnék benne, jó királyom volna.
lépcsején a térdem meghajolna.

Vennék  bűnt, hogy oltárán megbánjam
és  kegyelmét újból tisztán várjam.

Tán eltűrném, hogy halálos ágyon
gyarló papja gyóntasson s megáldjon.

Vennék, hogy valóra váljon, álmot.
Ëleten túl vennék másvilágot.

Kamenitzky Antal
                                      2006. augusztus 28

Ára: 1 lej

Sikeresen záróvizsgáztak 
a borszéki tanulók

Június 18án kezdődtek a nyolcadikosok  záróvizsgái. 
Borszék, Holló és Tölgyes tanulói a hollói iskolaközpontban 
adtak számot ismereteikről. A 94 tanulóból  82en tettek sike
res vizsgát. A leggyengébb eredmények román nyelvés iro
dalomból születtek. A diákok földrajzból érték el a legjobb 
eredményeket.  Örvendetes, hogy az összes borszéki jelentke
zőnek sikerült a vizsgája. Már csak az a kérdés, hogy az elért 
eredmények kinekkinek biztosítjáke a helyet az első helyen 
megjelölt középiskolában. Egyelőre annyi biztos: összesítés
ben a borszéki tanulók bizonyultak a legjobbaknak.

K.T.
folytatás a 2. oldalon
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ködő turisztikai információs iroda, a helyi 
lehetőségeket értékesítő kezelőközpont (hol 
van az a nyár, de egész év is, mikor még bor
vízfürdővel vonzotta Borszék a gyógyulni 
vágyókat), legalább 100 minősített szállás
hely, közétkeztetés.  Csak kapásból említet
tem néhány követelményt. Ebben az évben 
még listán vagyunk, hála  a nagyvonalú és 
jóindulatú elbírálásnak. De gondolni kell a 
jövőre is, hiszen gombamód szaporodnak 
a turizmussal foglalkozó települések, egyre 
erősebb lesz a verseny a turista kegyeiért. 
Az is meggondolandó, hogy uniós pénzek
hez csak minősített települések   juthatnak 
hozzá. Ez a minősítéssel egybekötött ellen
őrzés  figyelmeztet,  mindenképpen itt a cse
lekvés ideje ! Köszönet illeti Mátéffy Győző 
megyei turisztikai főfelügyelőt a jóindulatú, 
segítőkész hozzáállásáért.

Bara Márton és Kolbert Tünde

Borszék megtartotta 
helyi érdekeltségű 
fürdőhely státuszát

Immár 7. alkalommal került sor a Ditrói Napok megszerve
zésére. Pénteken tartották a Jézus Szent Szíve búcsút, amelyen 

borszékiek is képviseltették magukat. A központi galériában 
lehetett megtekinteni Szelényi Károly fotókiállítását: a SACRA 
CORONA t. Az érdeklődők megtekinthették Csibi Edit szabad
téri festmény kiállítását, este pedig a Moliere: „Szívek és szar
vak” vígjátékát láthatta a nagyérdemű közönség. Szombat dél
előtt avatták az új sportcsarnokot, amely Gál Ferenc sporttanár 
nevét vette fel. Az avatáson jelen volt Petres Sándor, a Megyei 
Tanács alelnöke, a Területi RMDSz elnöke, Asztalos István par
lamenti képviselő, Lukács Venczel, az Országos Fejlesztési Ügy
nökség igazgatója. Az ünnepi tanácsülés után, ahol díszpolgári 
címeket adományoztak, egy rangos előadás tanúi voltunk. Fel
lépett D. Fülöp Erzsébet színművésznő és Filip Ignác és Codex 
nevű zenekara, valamint Fazakas Szilárd tánccsoportja és a 
vegyes kórus. Fontos mozzanata a rendezvénynek az a könyv
bemutató, amelyet maga a szerkesztő Orbán Edit magyartanár 
tartott. Trucza Péter Pál, néhai pedagógus verseinek kiadása, 
amelyeket Bardócz Erzsébet sporttanárnő őrzött meg az utó
kornak. Délután sportvetélkedők és gyermekműsor szerepelt 
a programban, este pedig a Galaxis koncertjét hallgathattuk. 
Vasárnap került sor a 110 évét ünneplő Önkéntes Tűzoltóság 
születésnapi megemlékezésére. Erre a rendezvényre eljöttek az 
alfalvi, remetei, tekerőpataki és a testvértelepülés, bátaszéki tűz
oltók. A méltató beszédek, ajándékozás, meg a permetező eső te
tte emlékezetessé ezt a rendezvényt. Délután fogathajtó verseny 
tette színesebbé, gazdagabbá a rendezvénysorozatot. Este tűzi
játék zárta a háromnapos, eseményekben gazdag programot. 
Külön említésre méltó a Petres Csaba vezette fúvószenekar és a 
György Hajnal által felkészített menettáncosok produkciói. Iga
zi hangulatos, szép falunapok részesei lehettek mindazok, akik 
bekapcsolódtak a rendezvényekbe.  

Farkas Aladár

A Ditrói Napokról

Az idei Pünkösdöt Bácsalmáson 
töltöttük, az ottani Önkormányzat 
és Zalantai Endre polgármester jó
voltából. A delegáció tagjai Máthé 
Lóránt, Kolozsi István és jómagam 
voltunk. A közel 700 kmes utat 13 
óra alatt tettük meg. A Vadászkastély
ban voltunk elszállásolva, nagyon jó 
körülmények között. Érkezésünk 
napján, a vacsorán kívül más érdem
leges program nem volt. Másnap 
reggeli után séta kocsikázni vittek a 
Sóstóhoz, illetve a Kárpáti kúriához. 
Itt megtekintettük a 20 hektáros ma
jort, ahol ideális körülmények között 
él: magyar szürke marha, mangalica, 
majorság, nyúl, stb. Itt ebédeltünk: 
halászlé, sült hal, meg finom rétes. 
Délután részt vettünk az Evetovity 
Antal, bácsalmási papköltő szob
rának a megkoszorúzásánál, majd 
kézimunka és foltvarrás kiállítást 

néztünk meg. Egy ünnepi műsort is 
megtekintettünk, ahol a szlovák ki
sebbség mutatott be táncot, éneket, 
gyermekjátékot. Harmadnap részt 
vettünk a pünkösdi búcsús misén, 
majd újra koszorúztunk, a 61 évvel 
ezelőtt ki és betelepítettek emlékpla
kettjénél. Ezt követően részt vettünk 
egy könyvátadási ceremónián, a 
Bachnangiak könyveket adományoz
tak a Vörösmarty Mihály Könyvtár
nak. Ennek kapcsán jegyzem meg, 
hogy a borszéki könyvtár is kapott 
már néhányszor könyvadományt 
Bácsalmástól, de mi sosem küldtünk 
egyetlen könyvet, vagy újságot sem. 
Ebéd a Sárga csikó étteremben, majd 
hazautazás. A Pünkösdi Testvérváro
si Napokon részt vettek a többi test
vértelepülések is. 

Farkas Aladár

folytatás az 1. oldalról

Pünkösdi Napok Bácsalmáson



Dr. Fejér Dávid
(1851-1916)

 Baróton született, 1883
tól Gyergyószentmiklóson volt 
községi orvos, turisztikai idény
ben (1882ben) Borszéken für
dőorvos. Gyergyószentmiklóson 
egy mellszobor a városi kórház 
előtt, egy utca neve és egy dr. 
Kercsó Attila által írt regény őrzi 
emlékét. Orvosi hitvallása három 
dologra összpontosít: tiszta víz, 
szellőztetett ház és szeszmentes 
élet. Sikeresen harcolt a diftériás 
betegségek  és a kolera ellen. A 
szegényeket ingyen gyógyította. 

Oktatta a terhes nőket. Létrehoz
ta a Rózsa alapot, és abból támo
gatta a szegényeket. Rózsatöveit 
Hollandiából hozatta, amelyeket 
eladott az úri családoknak, és a 
hatezer koronára rúgó alapból 
segítette a szegényeket. Csök
kentette az újszülöttelhalálozás 
arányát. Az ő nevéhez főződik 
Gyergyószentmiklós ivóvízháló
zatának terve. 1904ben vonult 
nyugalomba. 1916. június 26án 
halt meg Nagyenyeden. Aki töb
bet szeretne tudni az orvosem
berről, keresse dr. Kercsó Attila 
róla írt könyvét.    
        Farkas Aladár

Borszék jeles személyiségei Gyermeknapi 
rendezvények

Szép idő és jó szervezés közepette zajlot
tak az idei gyermeknapok. A Hétvezér sétány 
gyermekzsivajtól csengett péntek délelőtt. A 
gyerekek aprajanagyja türelmetlenül várta, 
hogy bekapcsolódjon a programba. A vá
laszték elég nagy volt: aszfaltrajzverseny, 
kor és nem szerinti futóverseny, kerékpár
verseny, röplabda, labdarúgás, görkorcsolya, 
hullahopp karika, ugrókötél, illetve kötélhú
zás. A dobogós helyen végzettek oklevélben 
és a jól megérdemelt csokoládéban részsül
tek. Nem kevesebb, mint 75 oklevél talált 
gazdára. A díjazáshoz szükséges anyagiakat 
a város önkormányzati képviselői, illetve 
Mik József alpolgármester „dobta” össze. 
A szervezésben, a program levezetésében 
nagy segítséget nyújtott a helyi Ifjúsági Fó
rum és Szabó Tibor, a Síegylet elnöke. Kö
szönet érte mindannyiuknak.

Farkas Aladár

Ez a kirándulás egy fogal
mazás ötletéből született. A 
tanító néni elhatározta, hogy 
egy szép májusi délelőtt elvisz 
minket egy búcsú osztályki
rándulásra. Nagy lelkesedéssel 
vártuk a kirándulás napját. El
jött május16, a kirándulásunk 
napja. Reggel nagyon izgatot
tak voltunk, hiszen aznap még 
egy matematika felmérő is várt 
ránk. Ennyi izgalmat egy nap
ra! –gondoltam magamban, és 
nekifogtam megírni a felmérőt. 
Amikor már a nagy csapat in
dulásra készen állt, mindannyi
an jókedvvel hagytuk magunk 
után az iskola épületét. Szülőér
tekezleten három szülő elvállal
ta, hogy elkísér minket és segít 
a mi jó tanító néninknek: Csibi 
Magdolna, Péter Mónika és Sza
bó Tibor. Utunk a Tündérkert völgyé
be vezetett, egy mesebeli ösvényen. 
Jó volt hallani a madarak csiripelését, 
amint hirdetik, hogy itt a tavasz. Míg 
a két szülő miccset sütött, mi addig 
elmentünk a Jégbarlanghoz és a Med
vebarlanghoz. Tibi bácsi és a mi taní
tó nénink, Lőrincz Erzsébet bevitt  a 
barlangba. Tibi bácsi elmesélte a bar

langok történetét és, hogy azért ilyen 
hepe  hupásak mert a szél, eső sokat 
mosta őket. Szomorúan elnéztem, 
hogy ezek a ritka természeti szépsé
gek, hogy össze vannak firkálva, külön
böző nevekkel. Eltűnődtem magam
ban, és feltettem a kérdést: mire volt 
ez jó? Kimutatták milyen civilizáltak? 
Vagy híres emberek akartak lenni ily 

módon? Hát nem lettek híres 
emberek, csak megmutatták, 
milyen buták. Sokszor földrajz
órán is mesélt a tanító néni mi
ként keletkeztek a barlangok, 
sziklák. Amire mi a gyönyörű 
táj ösvényén a két szülőig sé
táltunk, már messze éreztük a 
finom miccs illatát. Olyan éhe
sek voltunk, mint a farkas. Étel 
előtt felálltunk és imádkoztunk. 
Tibi bácsi is evett egy keveset, 
de sietett vissza a munkahelyé
re. Képet is készítettünk a nagy 
lakomáról. Miután megebé
deltünk, elmentünk labdázni. 
Előre külön voltak a lányok és 
külön a fiúk. De a fiúk kihívtak 
egy futballmeccsre. Hát még 
ilyen se volt: az eredmény 3 – 3 
döntetlen lett. Lassan már úgy 
döntöttünk, hogy indulunk. De 

még egy csutika háborúra futotta az 
időből. Jó nap volt, tele izgalommal és 
élménnyel.

Hazafele két kútnál voltunk. Vé
gül megköszöntük a szülőknek és 
a mi jó tanító néninknek, hogy egy 
ilyen szép májusi kirándulást biztosí
tottak nekünk. Köszönjük szépen!

Péter Edina

Osztálykirándulás
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Vakációra fel!

Vége a tanévnek, kezdődik a várva várt vakáció. Mindenki 
várja, tanár, diák egyaránt. Egy lelkiismeretesen végigdolgozott 
év után ránk fér egy kis pihenés, kikapcsolódás, szórakozás. 
Már mindenki elkészítette, vagy most készíti a vakációs tervet. 
Fontolgatjuk, hová is menjünk? Csapatszinten is véglegesítőd
tek a nagytáborok programjai. Jó tudni, hogy nyáron is együtt 
lehetünk csapattársainkkal. Számot adhatunk az őrsben, rajban 
végzett munkánkról. Jobban megismerhetjük egymást. Igazi ki
kapcsolódás. De mit tegyünk előtte, illetve utána, hiszen a tábor, 
az csak tíz nap, de a vakáció hosszú. Próbáljuk meg megtervez
ni a vakáció egész idejét, hogy tartalmasan tölthessük a nyarat. 
Menjünk fürödni, ha erre van lehetőség. Minden cserkésznek 
meg kell tanulnia úszni, ez létszükséglet, akárcsak a járás, fu
tás. Erre jó lehetőséget biztosít a nyár. De vigyázzunk, mert 

a víz veszélyt is jelent. Csak is
mert helyen, tóban, folyóvízben 
fürödjünk, és mindig legyen 
velünk úszni tudó társ, aki szük
ség esetén segítségünkre siethet. 
Kerékpározzunk, túrázzunk mi
nél többet. Legalább annyira kel
lemes az erdőben csatangolni, 
gombát, epret, málnát, áfonyát 
szedni. Jó lehetőség megismerni 
annak a vidéknek az ehető gom
báit, ahol éppen nyaralunk. De 
vigyázat, mert a gomba is lehet 
veszélyforrás. Csak ismert gom
bát szedjünk. Ahol erre lehető
ség van, vizsgáltassuk be a gom
bát, és csak a biztosan ehetőket 
készítsük el. Más veszélyekkel is 
kell számolni: kullancs. Sajnos, 
egyre több van belőle. Napon
ta vizsgáljuk testünket, hogy 
nincse nyoma csípésnek. Azon
nal ki kell venni, mert komoly 

következményei vannak (Lyme kór). Ugyanígy a kígyómarás
ra is vigyázni kell. Lehetőleg hosszú nadrággal, zárt cipővel, 
hosszú ujjú blúzzal, sapkával kiránduljunk. A munka is része a 
vakációnak. Kapcsolódjunk be szüleink, nagyszüleink munká
jába, segítsünk a mezőgazdasági munkákban, kertészkedjünk, 
segítsünk a gyümölcsösben, bárhol, ahol erre szükség van. Meg
látjátok, elégtételetek lesz az elvégzett munka után. Vezessetek 
naplót a nyári tevékenységeitekről, így nyomon követhetitek a 
nyár minden napját. Az őszi Tábortűzben pedig szívesen helyet 
biztosítunk élménybeszámolóitoknak. Készítsetek minél több 
fotót, és azzal illusztráljátok írásaitokat. Várjuk jelentkezésete
ket augusztus végén.

Jó vakációt, kellemes kikapcsolódást minden cserkésznek!
Farkas Aladár

(az előző lapszámban megjelent napló folytatása)
Csütörtök. 1977. július 7.

Reggel 7 órakor már fel voltunk kelve. Reggeliztünk és 
gyorsan útra keltünk, ugyanis 7,45kor autóbusszal Kő
rösfőre kellett menjünk. Felültünk az autóbuszra. Minden
kinek feltűnő volt az egyforma sapka meg tréning. Kér
désekkel ostromoltak. Az autóbusz elindult. Fél óra alatt 
Kőrösfőn voltunk. Csodálkozva szálltunk le az autóról, 
ugyanis mi még olyasmit nem láttunk, hogy az útszélére 
pakolnak ki, szebbnélszebb varrottasokat. Mindjárt szó
ba is álltunk egy öreg nénivel, aki varrt. Sok mindent meg
tudtunk tőle, többek között azt is, hogy itt nem csak varrot
tasok vannak, hanem sakktábla, sakkfigura, meg soksok 
ajándéktárgy. Odaálltunk a kézimunkák elé és fényképet 

készítettünk a nénivel együtt. Bementünk egy varrodába, 
ahol zászlót varrattunk a csapatnak „Pionírok Háza, Bor
szék, 1977”. Míg készült a zászló, elmentünk és meglátogat
tuk a templomot. Amire visszamentünk, már készen volt 
a szépen kihímezett zászló. Még megcsodáltuk a szabó 
édesapja által készített sakkfigurákat, és továbbmentünk 
az asztalos részlegre, ahol láthattuk, hogyan készülnek a 
kazetták, székek. Hamar felcihelődtünk és elmentünk be
vásárolni a következő öt napra. Felpakolva, indulásra ké
szen vártuk a 16 órakor induló autóbuszt. Ghiurghiuţaig 
vitt az autóbusz, innen még volt 12 km gyalogút Padişig. 
Nekiindultunk, majd mind lassabban és lassabban halad
tunk. Gátoltak a nehéz csomagok, na meg az eső, mert idő
közben az is eleredt. Minden erőfeszítésünk ellenére csak 
9 óra után értünk ki a tábor helyszínére. Lesátraztunk, 
megvacsoráztunk és végre... lefeküdtünk.    
     (folytatjuk…) 

Molnár Katalin krónikás 

Jóbarát expedíció, 
Padiş-1977



A korabeli források tanúsága 
szerint a honfoglaló magyarok tör
zsekbe és nemzetségekbe szervezet
ten érkeztek a mai Magyarország 
területére. A „nemzetség” szó ro
konsági rendszert jelöl, mégpedig 
az apai vérrokonok összességét, be
leértve a meghalt ősőket, valamint 
az élő leszármazottakat is a máso
dik vagy harmadik ágazatig bezá
rólag. A lányok, amíg férjhez nem 
mentek, az apa nemzetségének tag
jai, ezután már férjük nemzetségé
hez tartoztak. A „nemzetség” szót 
ebben az értelemben használták 
az egész magyar nyelvterületen. A 
nemzetség nagyszámú rokonság 
meglétét feltételezte, de nem vo
natkozott az együtt lakásra sem a 
közös gazdálkodásra.

 A törzsi szervezetet I. István 
(Szent István) alapította állam 
szervezete váltotta fel, a nemzetsé
gi kötelékek is fokozatosan vesztet
ték el erejüket, de nyomai még a 
20. században is megtalálhatók vol
tak Erdélyben, ahol a viszonylagos 
elszigeteltségben archaikusabb kul
turális elemek őrződtek meg, mint 
Magyarország más részein.

 E nyomok felismerője és köve
tője Kós Károly volt, aki a Hunyad 
megyei Rákosd községben kutat

va, a falu eredetmondáját megis
merve rádöbbent, hogy egy régi 
nemzetségi szervezet emlékét őrzi 
az. A falubeli törzsökös családok 
egyetlen közös őstől származtatták 
magukat, akinek számos fia egy
egy nemzetet, családot alapított, 
és e családok közös neve, a tele
pülésen belüli elkülönülése, temp
lomi ülésrendje egyaránt a nem
zetségbe szerveződésre vallott. 
Legtovább az erdő maradt meg a 
nemzetség közös birtokában, míg
nem 1906ban a tagosításkor azt 
is felosztották. A fiúk apjuk után 
örökölték a föld haszonélvezetét, a 
lányok csak fiútestvér hiányában 
válhattak örökösökké. Gyermekek 
és oldalági örökösök hiányában a 
családi telek visszaszállt a nemzet
ségre.

 A nemzetségi szervezet foko
zatosan és lassan bomlott fel, vala
mennyire gyorsította a folyamatot 
a határőrezredek szervezése Má
ria Terézia uralkodása idején, ami 
új együttélési kereteket teremtett a 
székely falvakban.

 A madéfalvi veszedelem kö
vetkeztében Bukovinába költözött 
székelyeknél továbbélt, sőt újjáé
ledt a nemzetségi szerveződés. A 
hadikfalvi csángók nemzetségek

be tömörültek, a nemzetségek há
rom felmenő és három lemenő ági 
generációt, tehát összesen hét gene
rációt öleltek felegyetlen személy 
szemszögéből nézve. A nemzetsé
gek legöregebbjei – az elöljárók 
időről időre összeültek, megtár
gyalták a falu ügyesbajos dolgait. 
Az elöljárók saját nemzetségükön, 
családjaikon belül bíráskodtak vi
tás ügyekben. Ítéleteiket áldomás
ivással zárták le. Presztízsük igen 
magas volt, a fiatalok bemutatták 
nekik újszülötteiket, az új termés
ből, disznóölésből ajándékot kap
tak. Ők képviselték a nemzetséget 
a hatóságok előtt.

 Az egyes nemzetségek között 
rangsor volt: voltak erősebb, nagy 
nemzetségek, voltak gyengébbek. 
A nemzetségek között gyakoriak 
voltak a verekedések, mert a nem
zetségtárson esett kisebb sérelmet 
is meg kellett torolni. A nemzet
ségtársak között szoros kapcsolat 
volt, segítették egymást a munká
ban, sokszor anyagilag is. A nem
zetségen belül viszont minden 
család tulajdonosa volt a földnek, 
amelyből élt, nem létezett közös 
nemzetségi tulajdon.

 A nemzetségen belüli házaso
dást az ötödfokú oldalági rokonig 
tiltották. A 20. századra ez a tiltás 
némileg enyhült, csak a harmad
fokú rokonig maradt érvényben, 
tehát még mindig szigorúbb, mint 
hivatalos házasságjogunk.

 Ezek a példák csak töredéke
sen világítják meg a nemzetségi
pontosabban patrilineáris ágaza
tiszervezet felépítését és műkö
dését, de a történeti és régészeti 
emlékekkel összekapcsoltan nagy 
segítséget nyújtanak azoknak a 
szervezett kereteknek a megisme
résében, amelyekben a magyarság 
a honfoglalást követő századok
ban élt.

Ballai Erzsébet 

Források XI./6. szám �. oldal

A székely nemzetség
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Véget ért egy új tanév. Itt a mérlegkészítés ideje. Az 
idei tanévzárót is hálaadó szentmisével kezdtük, 
amely egybeesett Jézus Szentséges Szíve ünnepével. 
Az ünnepi műsort Nagy Levente Gaudeamusa nyitot
ta meg, amelyet szintetizátoron játszott el. Az évzáró 
ünnep kiváló lehetőség arra, hogy megvonjuk egy év 
mérlegét. Az iskola anyagi bázisa sokat javult, egy
milliárd lejt költöttünk beruházásból. Kicseréltük az 
osztályajtókat, a folyosókon lambéria csere, a vécék 
felújítása. A kabinetek, laboratóriumok és a doku
mentációs könyvtár ezerezer lej értékben vásárolt 
felszerelést, didaktikai anyagot. Minden tantárgyat 
szaktanár ad elő. A bizonyítványosztás és a sok juta
lomkönyv próbálja jutalmazni a tanulókat az elvég
zett munkáért.
Az eredmények:

I. A. osztály, tanítónő: Cercel Ramona az osz
tály legjobbjai: Anisii Ioana Petruţa, Chichiriţă 
Sebastian, Chiţu Nicoleta, Constantinescu 
Tania, Petre Bogdan, Solomonea Andreea, Duşa 
Ionel.
I. B. osztály, tanítónő: Ungureanu Katalin. Az 
osztály díjazott tanulói: Szász Attila, Bíró Szilárd 
Zakariás, Kiss Andrea, Kolozsi Szabolcs Ferenc, 
Kolozsi Anita Réka, Adamuta Demián Barba
ra, Gál Bernadette, Kopacz Karina, Szvinyuk 
Anita és Iliasa Dumitru Cristian. Dicséretben 

részesültek: Fokt Roberta Noémi, Kapott Kata
lin Renáta és Szereczeán Tihamér.
II. A. osztály, tanítónő Moldovan Mariana. Az 
osztály legjobbjai: Bencza Carmen, Csatlós Nor
bert, Floarea Sînziana, Murariu Ioana.
II. B. Osztály tanítónője Fazakas Gabriella. 
Az osztály díjazott tanulói: Debreceni Laura, 
Kis Emőke, Klemencz Ingrid, Olteanu Adrian, 
Rutter Roland, Török Miklós, Zatoschil Ballai 
Andor és Vaszi Roland. Kiváló magaviseletéért 
dicséretben részesült András Tímea Paula.
III. A. osztály tanítónője Cercel Ramona. A dí
jazott tanulók: Afrăsinei Gabriela, Cămpian 
Cătălin Dan şi Gabor Olimpiu.
III. B. osztály tanítónője Siklódi Éva. Az osztály 
legjobbjai: Straff Szende Barbara, Szvinyuk Sán
dor, Benkes Paula Andrea, Patka Zsolt András, 
Szabó Orsolya Beáta, Szabó Kinga, Péter Előd 
Attila és Küsmődi Renáta.
IV. A. osztály tanítónője Moldovan Mariana. 
A díjazott tanulók: Cheşa Georgiana, Costea 
Ramona, Lăzăroiu Ştefan şi Vaicăr David.
IV. B osztály tanítónője Lőrinc Erzsébet. Az osz
tály legjobbjai: Csibi Pálma, Fazakas Katalin, 
Kozma Brigitta, Papp Renáta, Péter Edina, Pus
kás Anasztázia, Váradi Rebeka és Szabó Dávid 
Hunor. Dicséretben részesültek: Bajkó Rebeka, 
Elekes Gellért és Rutter Balázs.
V.A. osztály legjobbjai: Boariu Timofte Ramona 
és György Katalin végzett első helyen, máso
dik Ţăran Elida Emanuela, harmadik Bobeică 
Adriana.
V. B. osztály díjazottjai: I. Oláh Réka 9,88, II. Ba
lázs Renáta 9,57 és III. Cseresznyés Ferenc 9,49. 
Dicséretben részsült Rácz Rebeka 9,46.
VI. A. legjobbjai: Roman Laura Neila, Petre 
Mihai Ionuţ és Geangalău Paula Cristina.
VI. B. osztály díjazottjai: 1. Siklódi Szabolcs Hu
nor 9, 83, 2. Szőcs Paula 9,75, 3. Kis Tímea 9,68. 
Dicséretben részsültek: Balázs Beáta, Szereceán 
Eigel Viola és Lőrincz Linda.
VII. A. Díjazott tanulója Csuka Rodica Mihaela.
VII. B. osztály legjobbjai: Patka Zsuzsa és Papp 
Alpár 9, 8, Bayka Etelka 9,69 és Kiss Tímea 9,58. 
Dícséretben részesültek: Antal Zoltán, Búzás 
Boglárka és Molnár Katalin.
VIII. A. díjazottjai: 1. Bogdan Cristina Andrea, 
2. Afrăsinei Ioan Ile, 3. Lăbonţ Ionuţ Emanuel.
VIII. B. D 1. Rădeanu Gréta 9,85, 2. Kristály 
Franciska és Szabó Franciska 9,76, 3. Molnár Tí

IskolaI értesítő
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Az öreg paraszt ott ül a vendéglő teraszán, a fenyődeszkákból 
készült, hosszú asztal mellett. Nagy, kérges kezében borospohár, sza
kállasan, meggörnyedve hallgatja, hogy a tőle nem messze ülők ott 
ketten, mit beszélnek. A guru éppen azt magyarázza a tanítványá
nak, hogy „a vágyaidat sehol máshol nem találhatod meg, csakis ön
magadban.”  Ettől az öreg szemei kimerednek, ráncokkal barázdált, 
megtört arcán látszik, hogy mindebből egy szót sem ért. Honnan is 
értené, amikor jókedvét, bánatát, egyszóval az érzelmeit mindig az 
italba fojtotta. Az amúgy is homályos látását egy életen át sötétítette. 
Egy idő óta azonban már szinte félelmetessé kezdett válni számá
ra ez a sötétség, amiben semmi mást nem találhat, csak aggódást, 
riadalmat, kilátástalanságot. A külső világ is, eddig csak fájdalmat 
és csalódást okozott neki. Hogyan találhatna valami jót, ebben a sö
tét önmagában, ahol már a gyufalángnyi fényecske is kialudt.  Így 
töprengett ott az asztalnál, egymagában, amikor hirtelen bevillant 
a gyermekkorából egy jelenet. Akkor még szépnek és tisztának látta  
a világot. Egy  napfényes nyári reggelen arra ébredt, hogy az abla
kon beáramló sugarak fényében, hirtelen megállt számára az idő. 
Az egész kicsi szívét, lelkét átjárta a fény és a melegség. A kintről 
behallszó gerlebúgás és a madarak csicsergése mennyei zeneként 

töltötték be az egész lényét. Lebegett a szoba felett és egyszerre lá
tott és érzékelt mindent. Ezt a csodálatos érzést az azután következő 
időkben soha nem tudta megmagyarázni önmagának, csak olyan 
formán, hogy akkor vagyok.  Ennek a vagyoknak még az idejét sem 
tudta pontosan meghatározni. Hosszú időn keresztül csak erre a pil
lanatra vágyott, ahol nem létezik számára semmi és mégis minden 
van. Ennek az érzésnek az emlékét azonban az idő egyre jobban 
behomályosította, majd szinte  feledésbe is merült.  

Az öreg szemei most könnybe lábadtak, egész testében remegni 
kezdett, pedig csak egy villanást kapott el a mennyei életből, ám ez 
is elég volt ahhoz, hogy derengeni kezdjenek benne a guru szavai. 
Elméjének sötét cellájába bevillant egy kis napsugár  és hirtelen el
öntötte a szabadulás vágya. Ráébredt, hogy szinte eltelt az élete és 
még nem is élt, illetve nem az életet élte, csak hülyítette és mérgezte 
magát. Elhitte az emberek által kitalált és felépített elméleteket, amik
ben folyamatosan csalódnia kellett. Mindenkinek hinni akart, csak 
éppen önmagának nem tette fel a kérdést, hogy mi az igazság, mi az 
ő valósága. Mert a valóságot mindenki másképp látja. Rájött, hogy 
az „én valóságom, nem a te valóságod”. A sajátját viszont mindenki 
csakis önmagában keresheti. És ez csak az ébredés kezdete, nagyon 
könnyű visszaaludni. Az emberek több mint kilencvenkilenc százalé
ka ezt teszi, mert mindenkinek vannak ilyen ébredési pillanatai, csak 
nem értik, nem tudják, hova tenni ezt a jelenséget. Ezért gyorsan 
elhessegetik, magukba fojtják, hamar visszaalusznak. Legyintenek rá 
egyet, attól tartanak, ha elmondanák a külvilágnak, hülyének tarta
nák őket és ezért inkább megpróbálják elfelejteni.  

Az öreget viszont ezúttal nagyon mélyen érintette az ébredés 
és a felismerés pillanata. Egy pillanatra felnyíltak a szemei és látott, 
de nem úgy , mint eddig. Hiszen mindig  is nézett, de nem látott. 
Most viszont, az igazi önmagát látta meg, azt a valakit, aki eddig 
is benne élt, csak nem akarta észrevenni. A saját lelkét ismerte fel 
hirtelen, aki azért szenvedett benne, mert ő nem akart tudomást 
venni róla. Érezte, hogy megérinti a fény és átjárja annak melegsé
ge, s többé már nem akart az árnyékba visszamenni. Székéről szép 
lassan fölemelkedett, odament a guruhoz, mélyen a szemébe nézett, 
mint aki a megváltóját keresi benne, majd szemeit lesütve mondta: 
„Elnézést, uram, a zavarásért”. Aztán alázatosan meghajolt és térdre 
ereszkedett. „Kérem, fogadjon el engem és tanítson. Azt hiszem, meg
értettem miről beszél.” Igen, az igazi tanítvány felismeri és érti a mes
ter szavait. Aki nem érti, az nem tanítvány. Mindenkinek szüksége 
lenne egy olyan mesterre, aki a benne lévő dolgokat felszínre hozná 
és az általa kiválasztott útra terelné. Rúmi, az 1700as években élő 
hindu költő szerint „Mester jelenléte nélkül leélt élet/ Vagy álcázott 
halál, vagy csak álomélet./ A jól adagolt méreg tisztít, mint a víz,/ De 
a poshadt víz, ha szomjat olt is, méreg.”  Ezt a fajta ébredést (illetve 
önmagunkra ébredést) nevezhetjük megtérésnek és/vagy az átalaku
lás kezdetének is. Ilyenkor gyökeresen megváltozik az életformánk, 
új életet kezdünk. Ezzel együtt a régi nyavalyáinkat is levethetjük. Ez 
egy olyan folyamat, mint a teremtés, vagy ahogyan a nap bevilágítja 
az eget napkeletről napnyugatig és a fényében fokozatosan látjuk 
meg azt, ami eddig is ott volt, csak észre kellett volna venni.  Majd, 
amikor feljön a mi napunk és ott állunk az  élet forrása előtt, ugyan
úgy egyesülhetünk vele, mint ahogy kiszakadtunk belőle. 

A guru  az  öreg szemébe nézve azonnal felismerte, hogy az meg
érett a szellemi tanításra, és elfogadta a kérését. Az  pedig önmagára 
találva, ráébredt, hogy a lélek nem öregszik, újból fiatalnak érezte 
magát és rájött  hogy csak a ruháinkat cserélgetjük, s hogy minden 
ruhában másképp érezzük magunkat, attól függően, hogy milyen 
gondolatokat fűzünk hozzá. Merthogy a külső formánk, csak a lélek 
mindenkori ruhája. Ez az élet körforgása. Minden újrateremtésnél  
új tapasztalatokat szerzünk és ez a lélek fejlődése. Hiszen a lélek nem 
más, mint maga a tudat, amit senki el nem vehet tőlünk. Minden 
mást elvehetnek, mindenünket elveszíthetjük, csak ezt az egyet nem, 
mert ez az Isten örökérvényű ajándékka…

 Nagy Zoltán
2007. ápr. 1

mea 9,73. Dicséretben részesültek: Forró István, 
Mincsor Hunor, Szőcs Noémi és Szőcs Tibor.
A szakiskola IX. osztályának legjobbjai: Binder 
Noémi és Csibi Mária Magdolna. A X. osztály 
díjazottjai: Columbán Kinga és Hanuleák Ibo
lya. Dicséretben részesültek: Gábor Róbert, Gál 
Csilla, Kiss Kinga és Lucaci Éva. A XI. osztály 
legjobbjai: Gál János és Bajkó Orsolya.

 Iskoláink tanulói részt vettek tantárgy olim
piászon is. A román nyelv és irodalom legjobbjai: 
Rădeanu Gréta, Kristály Franciska, Szabó Franciska. 
A kenguru matematikaverseny legjobbjai: Lăzăroiu 
Ştefan, Balázs Beáta, Antal Zoltán, Kis Tímea. A 
kenguru angol nyelv legjobbjai: Costea Ramona, 
Lăzăroiu Ştefan Călin és Cheşa Georgiana Florina. 
Az iskolai cserkészcsapat legaktívabb cserkészei: Ba
lázs Beáta és Szőcs Paula, míg a Zöld Szív természet
járó és természetvédő szervezet legaktívabb résztve
vői: Rácz Rebeka és Voda Alexandru. A díjkiosztás 
után a Csíkszeredai Művészeti Népiskola borszéki 
tagozata rövid műsorral emelte a rendezvény han
gulatát. Klemencz Gréta, másodéves hallgató, László 
Tibor kiváló tehetségű tanítványa játszott szintetizá
toron, majd Patka Zsuzsa, aki hatodéves zongorán 
szintén szintetizátoron játszott a jelenlévőknek. Je
lenleg ők iskolánk legtehetségesebb zenészei. Jó va
kációt kívánunk a gyerekeknek és pedagógus kolle
gáknak egyaránt. 

Farkas Aladár

IskolaI értesítő

AMIKOR MEGÉRINT A FÉNY
„Minden felismerés egy lépés az önmagunk felé vezető 
ösvényen.”  (Szerző)
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

 Bár június meglehetősen rövid az oktatás szempontjából, még
is bővelkedik az eseményekben. Rövid két hét alatt három, im
már hagyományosnak nevezhető „eseménysorozat” helyszíne 
lesz ilyenkor kis óvodánk.
Június 1.én a nemzetközi Gyermeknap alkalmával kezdődnek 
a rendezvények. Sok éve immár hogy nagy örömmel és szeretet
tel várjuk ezt a napot. Ilyenkor rendszerint vetélkedőket, verse
nyeket szervezünk óvodásainknak. Az idén is , mint az elmúlt 
két esztendőben már megszoktuk, az időjárás nem kedvezett 
nekünk, de ez nem szegte kedvünket, az óvoda épületében szer
veztük meg a versenyeket. A bátor versenyzők összemérhették 
ügyességüket zsákbaugrás, tuskógörgetés, palacsintaevés, va
lamint rajz versenyszámokban.  A kerékpárversenyt a bizonyta
lan idő ellenére sikerült megtartani az óvoda udvarán. A győzte
sek különdíjakban részesültek, de minden gyerek kapott díjat.
Az évzáró ünnepségekre június 12.én került sor.  A csoportok 
életkoruknak megfelelő kis szerepekkel készültek. A kisebbek 
jelmezverseket mutattak be, míg a nagyobbak lakodalmassal 
szórakoztatták a közönséget. 
Az év utolsó esemény az autóbuszos kirándulás volt. Idén a 
parajdi Sóbánya volt a cél. Ezeknek a kirándulásoknak az isme
retszerzésen kívül személyiség, és közösségformáló céljuk is 
van. Ezek azok az alkalmak, amikor a gyerekek bizonyíthatnak 
szüleiknek, oktatóiknak, társaiknak, de nem utolsósorban ön
maguknak is, hogy igenis képesek egyedül, önállóan minimális 
segítséggel boldogulni az adott helyzetben. Jobban megismerhe
tik egymást, közelebb kerülhetnek egymáshoz.
A kirándulás gyakorlatilag a tanév végét jelentette. A következő 
napokban talán a kirándulás, talán a tanév vége okozta fáradt
ság miatt már kevés gyerek jött oviba, és aztán vége lett minden
nek. Kiürült az ovi, elmentek az utolsó gyerekek, az óvó nénik 
, hogy mindenki kipihenje magát és újult erővel kezdhesse el a 
következő tanévet.

Fazakas Mihály Emese

SZIASZTOK GYEREKEK ! 
Júliusi fejtörő!

Sorold fel, hogy a következő szavakból, hány, önálló 
jelentéssel bíró szót tudsz elkülöníteni! Pl. háztető 

– 4 szót : ház, tető, te, ő

TEKERŐPATAKI
ÁLLOMÁS

MADÁRETETŐ
FOGADALOMTÉTEL

  A feladvány megfejtését írjátok le egy lapra, ne
vetekkel és osztályotokkal együtt, s dobjátok be a 

könyvtárban  elhelyezett postaládába.
A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT 

AJÁNDÉKOT SORSOLUNK KI.,

Újjávarázsolják a Kereket
A múlt havi tanácsülésen megszületett az a határozat, amely

nek értelmében nyilvános árverésen 15 évre koncesszióba ad
ják a Kerek sportpályát. Magyarán kihasználásra átengedik egy 
olyan befektetőnek, aki műgyepszőnyeggel borítja a játékfelüle
tet, felújítja a kerítést, lelátókat, és öltözőket, zuhanyozót épít. 
Nagyszerű ötlet, végre kulturált állapotba kerül ez a mindenki 
által kedvelt sportpálya. Több jelentkező is van erre a tervre. 
Reméljük, még ebben az évben sor kerül erre a felújításra. A 
’70es években épült sportlétesítmény éveken keresztül gazdát
lanul állt itt, mígnem a hajdani Néptanács le nem aszfaltozta, 
bekerítette, és használatra átadta az iskolának. A borvíztöltőde 
segítségével több ízben felújíttatott és nyilvános pályaként bár
ki rendelkezésére állt. Főleg a kispályás labdarúgásnak biztosí
tott helyet az évek során. A ’89es rendszerváltás után a volt 
tulajdonosok visszaigényelték a pálya területét. Volt, akivel ki 
lehetett egyezni és elfogadta a területcserét, de volt, aki görcsö
sen ragaszkodott a területhez és nem fogadott el semmilyen fel
ajánlást. Így lett kisebb a pálya hossza néhány négyzetméterrel. 
De még így is igazi gyöngyszeme lehet a városnak. Türelmetle
nül várjuk a fejleményeket. Az aggályoskodók megnyugtatásá
ra mondom, hogy a gyerekek, iskolások továbbra is díjtalanul 
használhatják testnevelési és sportórák alatt, illetve az iskolai 
sportrendezvények lebonyolítására. A bérleti szerződés lejárta 
után visszakerül a város használatába.    
    Farkas Aladár

ovI sarok – rövIden a 
júnIusI eseményekről

anyakönyvi hírek

informaţii de stare civilă
Születések – Naşteri
Bege Ramona Cristina  2007.04.03.
Krammer László Alex  2007.05.05.
Mik Melissza Melánia  2007.05.09.
Ţifrea Andrei Daniel  2007.01.14.

Házasság – Căsătorie
Seci Ionuţ – Hegyes Linda Mária            2007.04.28.
Gál Endre – Bot Monika                          2007.04.28.
Szőcs Sándor – Medve Márta Melinda    2007.04.28.
Csergő Sándor – Vild Andrea Renáta      2007.05.12.
Raicu Mihai – Burlă Cristina                   2007.05.19.
Horvat Gheorghe Claudiu – Pol Maria Felicia 2007.05.19.
Oprea Marin – Elekes Judit                     2007.06.2.

Elhalálozások – Decese
Tamás Borbála  1929-2007
Antal Tamás  1937-2007
Birman Mihály  1950-2007


