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„Mondja bizony minden ember:
Boldog vagy, Pannónia.
Zengjen ajkad, szóljon vígan
Most az isten himnusza.
Mert nem a köznép sorából
Küldött isten nevelőt:
Királyod lett prédikátor,
Apostolod, magvetőd.”

(Szent István zsolozsmájából, XV. század)
Már Géza nagyfejedelem és nagy politikus véget akarván vetni 

a pogány magyarok kalandozásainak, új irányt szabott a népének: po
gány isteneit nem tagadta meg, de barátságot kötött a kereszténység
gel. Rómát választva Bizánccal szemben eldöntötte, hogy Pannónia 
KözépEurópához tartozik. Géza elképzeléseinek végrehajtása fiára, 
Szent Istvánra maradt, aki nem csak kereszténnyé, de országgá tette a 
hazát és besorolta Európa államai közé. Alkotmányt adott, törvényt és 
rendet tartott, városokat, iskolákat és püspöki székhelyeket teremtett, 
letelepítette a kóbor nomádokat. Megőrizte az ország függetlenségét, 
nem lett senki vazallusa. 

Templomot építtetett minden tíz falunak, megtanította imádkozni 
az embereket. Támaszt és erkölcsi segítséget adott az embereknek a tisz
tességes élethez. Szent életű fiában, Imre hercegben, akihez intelmeit is 
intézte, remélte munkája folytatását. 

Intelmei ezer év múltán sem veszítették érvényüket. Íme:
V. fejezet /A törvénytevésnek és türelmességnek megtartásáról 

(részlet)

A türelmességnek és törvénytevésnek megtartása a királyi korona 
ötödik ékessége. [...] Erre figyelmezzél fiam: ha bírni akarod a király
ságnak tisztességét, szeresd az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelke
det, légy türelmes.

Valahányszor, én drágalátos fiam, ítéletre érdemes dolog kerülend 
eléd, avagy néminemű főbenjáró bűnös, ne légy türelmetlen, vagy eskü
véssel ne erősítgesd, hogy őt megbünteted, mi is állhatatlan és romlan
dó, mert a balgatag fogadástevések erőtlenek, avagy ne mondj ítéletet 
tenmagad, hogy a te királyi méltóságod alább való ügyben forgolódván 
ne csorbuljon, hanem inkább bocsássad az efféle bíráknak elébe, kikre 
is ez bízatott, hogy ők, ő törvényeiknek szerinte ítélkezzenek ebben.

Tartózkodjál bírónak lenni, örvendezzél, hogy király vagy és an
nak mondatol. Mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmet
lenkedők pedig kegyetlenkednek.

Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságod
hoz illő, békességes tűréssel és irgalmatossággal, avagy szánakozással 
ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád.”

Összeállította Kolbert Tünde

Szent István 
király

Veled röpül
Az ég a lélek legszebb ösztöne,
a bolygó bőre csak, nem börtöne.

A tisztaságnak kéklő glória,
a halvány fénynek harmadik fia.

Amint haladsz, a táj új színt köpül,
de szárnyain az ég veled röpül.

Kéken belengi szürke lényedet,
az űr sötétjét kékkel béleled.

Mi szárnyra kel az éggel mind rokon.
Végigsimít a templomtornyokon

s mit égre ken a nagy moszlim* ecset
fényén fakul minaret és mecset.

Későn a kóbor est, ha megjöhet,
az égre szöktet csillagtücsköket

s a hold, amelynek éj az otthona,
a messzejáró Isten lábnyoma.

2007. június 17.  Kamenitzky Antal

*muzulmán, mohamedán

Ára: 1 lej
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Szent István-napi búcsú
A Domus Historia tanusága szerint 

„új templomunkat ünnepélyesen 1911. 
év július 2ik vasárnapján”, július 9én  
Gróf Majláth Gusztáv Püspök  szentel
te fel. A templom védőszentje első kirá
lyunk, Szent István. (Az Ő tiszteletére 
öntetett  1925ben Aradon a nagy harang 
is). A templomszentelés nagy eseményén 
részt vett a település aprajanagyja, de so
kan érkeztek máshonnan is a közelből. 
A Domus Historiaban olvashatjuk: „A 
kegyelmes Püspök úr megelőző nap meg
érkezvén, az előírt szertartást elvégezve, 
másnap a lehető legnagyobb és fényes ün
nepélyességgel történt meg a templom fel
szentelése. A községnek nem volt olyan 
mozgatható személye, aki ezen magasztos 
felszentelési ünnepen részt ne vett volna, 
melyet még az is emelt és fényessé tett, 
hogy a közeli községekből idesereglett jó 
híveken kívül sok idegen, fürdővendég is, 
éppen azért, hogy részt vehessen az ün
nepségen, hamarább sietett fürdőre jönni. 
Úgy a Nagyméltóságú Püspök úr, mint a 
közeli és távolabbi helyekről ideözönlött 
közönség is meglepődött az elég értéke
sen felszerelt és fényesen berendezett 
templomon. A püspök úr a társas öröm
lakomán, mely a Remény nagy vendég
lőben tartatott, megelégedésének adott 
kifejezést a tervező és építő mérnök úr
nak, valamint azoknak is, akik pénzbeni 
vagy egyéb adományaikkal a szép temp
lom ily fényesen sikerült eredményéhez 

hozzájárultak.” A Historiaban (három gé
pelt oldalnyi terjedelemben) következik 
az adakozók neve és az adomány illetve 
segítség megnevezése – kezdve a Püspök 
által adományozott teljes főoltártól a kü
lönböző templomi kegytárgyakig, a pénz
gyűjtő perselytől a ministránsok fekete 
és fehér egyházi ruhájáig...  

A búcsú előtt és ürügyén jó volt új
raolvasni a Historia idevonatkozó oldala
it... Örömmel írom le, hogy a borszékiek  
adományozó   kedve és segítőkézsége 
96 év múltával is megmaradt. Az elmúlt 
években szinte megújult a templom és a 
templomkert: újrafödték a templomot, 
díszkövezett szép bejárat készül, tető alatt 
a kántori szolgálati lakás, rendbe tették a 
félévszázados (1957ben épült!) parókia 
épületét és kertjét, harangot kapott a rava
talozó, és biztosan nem soroltam fel min
dent... Magunknak építjük, magunknak 
szépítjük, Isten segítségével.

A búcsú  mindig nagy ünnep volt a 
közösség életében. A már idézett Domus 
Historiaban több helyen is feljegyezte a 
korabeli plébános a búcsús eseményeket. 
Például 1932ben, a politikai gyűlölködé
sek évében,  Ambrus József plébános úgy 
említi a búcsút, mint az augusztus 13át 
követő vasárnapot, mely az egyházköz
ség ünnepe. „A lelkész minden gondja az, 
hogy a templom Védőszentjének Szent 

István első magyar királynak az ünnepe 
a megfelelő keretek és fényben ünnepel
tessék meg. Felhívta erre a szomszédos 
egyházközségeknek a figyelmét is, és meg 
is hívta a templombúcsúra. Hatalmas 
tömegek jöttek, Ditró, Remete, Tölgyes, 
Bélbor, Holló, Székpatak hívei, énekszó
val, zászlók alatt, rendezett sorokban so
rakoztak fel, hogy augusztus 19én este 
nagy gyertyás körmenetben hódoljanak 
az édes Jézusnak. A körmenet útvonalán 
pazar kivilágításban 1000 gyertyafény 
és szemek tüzében tükröződött vissza 
az Oltár Szentsége. A templom udvarán 
nagy tömeg hallgatott szentbeszédet dr. 
Hollanda János remetei plébános ajkai
ról és nyert áldást a diadalmasan körül
hordozott Krisztus királytól. Az ünnepi 
szentmisét Méltóságos Szabó György 
apát, főesperes cerebrálta és dr. Lőrincz 
József sokat üldözött ditrói plébános mél
tatta nagyszabású szentbeszédében Szent 
Istvánt.”  

 
Írásomban „túlteng” a múlt. Sokat 

idéztem a plébánia történetéből, mely 
egyben a település történelemkönyve is. 
Nem véletlenül. Az állandóságot szeret
tem volna érzékeltetni.  Különbség múlt 
és jelen között csak a részletekben van. 
A szentistváni búcsú lényegében mit sem 
változott, és ez így van jól. 

Kolbert Tünde

Szent István király intelmei
Szent István legendája nyomán

 
Fáradságos, nehéz munkával térítette és 
kormányozta népét a szent király. Sokat 
tapasztalt, tudós könyveket is olvasott, 
ezért szigorú, de helyes törvényekkel tar
totta féken a nemrég megtért magyarokat. 
Gazdag tapasztalatát, sok tudományát fiára, 
Imre hercegre akarta hagyni, hogy ő vezes
se tovább a népet azon az úton, amelyen Ist
ván király elindította. Ezért mindent írásba 
foglalt, és írásának ilyen címet adott: Szent 
István király intelmei Imre herceg számára.  
Szent István király azt írta az Intelmekben: 
„Édes fiam! Valahányszor ítéletet kell hoz
nod egy ügyben: ne heveskedj, ne esküdözz, 
hogy bizony lakolni fog a bűnös. Te magad 
ne is hozz ítéletet, mert ezáltal megcsorbí
tod a királyi méltóságot, hanem bízd meg 
ezzel az illetékes bírákat, hadd ítéljenek ők 
a törvény szerint. Ha pedig olyan ügy kerül 
eléd, amelyben magadnak kell bíráskodni, 
türelemmel és könyörülettel hozz ítéletet. 
A római birodalom azért növekedett 
meg, mert ott számos nemzet nemesei és 
bölcsei gyülekeztek össze. A különféle tar
tományokból más és másféle nyelvet, szo
kást és fegyvert hoztak magukkal. Mindez 
díszére vált a királyi udvarnak, és rémüle

tet keltett az idegen tartományokban. Az 
egynyelvű és egyszokású ország gyarló és 
törékeny. Azért meghagyom neked, fiam, 
hogy a letelepülő idegenekkel bánj tisztes
ségesen, hogy veled és nálad szívesebben 
tartózkodjanak, mint más országban.” 
 
István király betegsége

– Szent István legendája és a Képes Króni
ka nyomán –

Nagy gonddal nevelte, nagy szeretettel 
oktatta István király egyetlen fiát, Imre her
ceget. Nevelését Gellért püspökre bízta, de 
az ország kormányzására maga tanította. 
Amikor Imre herceg nagyon is korai ha
lállal meghalt, gyászba borult az egész 
ország, megsiratta az egész nép. István ki
rály pedig bánatában súlyos betegségbe 
esett. Betegségében a gond is kínozta a 
királyt, mert jól látta, hogy senki sincsen 
rokonságában, aki halála után az országot 
Krisztus hitén megtarthatná. Ugyanis ek
kor még inkább hajlott a magyar nemzet 
a pogány hitre, mint a keresztény vallásra.  
Amikor a király érezte, hogy a betegség 
erőt vesz rajta, töprengeni kezdett, hogy kit 
válasszon utódjának. Végre úgy határozott, 
hogy Vazult, nagybátyjának fiát választja. 

Ekkor Vazul a fiatalkori vétkei miatt a 
nyitrai börtönben senyvedett, ezért István 
király hívatta Budát, Egyrőt fiát, és megpa
rancsolta neki, hogy Vazult a börtönből sza
badítsa ki, mert őt választotta utódjának. 
Meghallotta ezt Gizella királyné, ta
nácskozni kezdett Budával, ezzel a 
gyalázatos emberrel, és Sebes nevű kö
vetét, Budának a fiát elküldte hirtelen 
abba a börtönbe, ahol Vazult őrizték.  
Sebes megelőzte a király követét, kitolta 
Vazul szemét, és fülének üregébe ólmot 
öntött, azután elmenekült Csehországba. 
Ezután érkezett meg a király követe, és a vak 
Vazult véres sebeivel odavezette a király elébe. 
Amikor István király látta, hogy Vazult gya
lázatosan megcsonkították, keserves könnye
ket hullatott, de betegsége miatt a gonoszte
vőket méltóképpen megbüntetni nem bírta. 
István király ezután hívatta unokaöccsének 
fiait, András, Béla és Levente hercegeket, és 
azt tanácsolta nekik, hogy amilyen gyorsan 
bírnak, meneküljenek, mert csak így marad
hatnak életben. Azok pedig a szent király 
bölcs tanácsát megfogadták, és a bajok, a 
szenvedések elől Csehországba menekültek. 
 
In: Lengyel Dénes, Régi magyar mondák. 
Móra, Bp. 1974



 Augusztus 11én az 50 évesek 
találkoztak egymással. Három osz
tály 50 tanulójából szép számban, 
37en jelentek meg. Az egésznapos 
program az iskolában osztályfő
nöki órával kezdődött, ahol min

denki beszámolt élete alakulásá
ról/alakításáról. Jelen voltak az 
egykori osztályfőnökök: Voloncs 
Ibolya és Márkos Ilona, valamint 
Kolozsi Izabella tanítónéni. Követ
kezett az ünnepi szentmise, majd 

az elhunyt osztálytársak –Fokt 
Teréz és Orbán Erzsébetemlé
kére koszorúztak a temetőben. 
Tisztelegtek és koszorúztak volt 
osztályfőnökük, Olteanu Petrica 
sírjánál, majd Móga Lászlóra em
lékezve  beváltották azt a tíz évvel 
ezelőtt, a 40 évesek találkozóján 
vidám anekdotázás közben  tett 
ígéretüket, miszerint a következő, 
50esek találkozóján egy szál gyer
tyát gyújtanak és elmondanak egy 
viccet Laci bácsi sírjánál. Minden 
ígéret betartatott, mesélte Nemes 
Rozália, a találkozó főszervezője, 
aki   tíz évvel ezelőtt vállalta, hogy 
megszervezi ezt a nagyon jól sike
rült találkozót. A buli a Kránga 
tetőn hajnalig tartott. A főszerve
ző óvatosan már nem ígéri, de na
gyon reméli, hogy tíz év múlva is 
összegyűjtheti az 1957ben szüle
tetteket. Úgy legyen !  K.T.  
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„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hango
mat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pe
dig énvelem.”
     (Jelenések 3,20)

A „Források” utóbbi számait olvasva úgy éreztem, szól
nom kell egy pár dologgal kapcsolatosan, mivel a bennem le
vő Lélek nem engedi, hogy szó nélkül hagyjak ferdítéseket.

A világ rengeteg megoldást kínál arra, hogy a minden
napi életben hogyan és mivel töltsük ki az életünket, értve 
ez alatt a fizikai és lelki felüdülést is. Be kell vallanunk saját 
magunk számára is, hogy sokszor hiányzik valami, vagy pon
tosabban valaki az életünkből ahhoz, hogy az teljes legyen. 
Amikor erre rádöbbenünk, szétnézünk a lehetőségek között, 
és legtöbb esetben választunk is, kiki a saját döntése szerint. 
A kérdések csak ezek után következnek, éspedig vajon jól vá
lasztottam vagy nem, a helyes úton járok vagy nem!?

Az első ajánlat a lelki vezetésre nem mástól, hanem a Te
remtő Istentől jött, de ez az első emberpárnak sem tetszett, 
akkor vajon nekünk hogyan tetszene? Pedig Ő elküldte ne
künk az egyszülött Fiát, hogy nekünk itt a földön, de az örök 
életbe is vezetőnk legyen. Egy jól ismert személyről van szó, 
akit szerintem borszéki viszonylatban mindenki ismer, akár 
hallomásból is, Jézus Krisztusról. Mégis nehezen tesszük le 
elébe életünket, borulunk le előtte, és kérjük Őt, legyen a mi 
Mesterünk.

Én személy szerint egyetlen egy Mestert ismerek, és az 
nem más mint Jézus Krisztus, aki értem is vállalta a Golgotai 
keresztet, és nem akármit, hanem életét adta értem.

Jézus senkihez nem megy be erőszakkal, hanem csak az 
ajtó előtt áll, és zörget. Megengedi nekünk, hogy más utat vá
lasszunk, mint amilyent Ő számunkra kínál , de ugyanakkor 
figyelmeztet a veszélyekre is.

Megtartó út csak egy van, és az Jézuson vezet keresztül, 
a többi csak ámítás és hazugság, és ezt nem más mondja ha
nem a Szentírás.

Nyugodtan kereshetem a lelki felfrissülésemet más irány
zatokban, mint például a pránanadi, a jóga, de akkor ebbe ne 
vegyítsem bele az Istent, mert ehhez neki semmi köze. Nem 
lehet felelőtlenül együtt említeni az Úr Istent a vizek istené
vel, mert ez már bűn és nem is akármilyen: „Ne legyen más 
istened rajtam kívül!” ( 2 Mózes 20,2). Az Ószövetség tele 
van példákkal, amelyek arról szólnak mi lett a választott nép
pel akkor, amikor Isten mellett más isteneket is imádott!!

Mindenkinek jogában áll olyan irányzatot képviselni, 
amilyet akar, de az már felelőséggel jár, ha pl. buddhista szel
lem gondolatait akarjuk Isten mindenhatóságába vagy Jézus 
istenfiúságába bemagyarázni.  

Hadd fejezzem be egy másik idézettel, amit szintén Jézus 
mondott: „én vagyok az út az igazság és az élet, ha valaki 
énutánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen 
engem.”            Tisztelettel Jákó József 

50 évesek találkozója

A reménység forrása
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Sikeresnek mondható a 12. Borszé
ki Napok rendezvénysorozat. A rendez
vényt megtisztelte jelenlétével mind a hat 
testvértelepülés, Aba, Bácsalmás, Fonyód, 
Orfű, Pilisvörösvár, Zákányszék küldött
sége.

Péntek délután kezdődött a rendez
vénysorozat. A Bajkó Sándor vezette fú
vószenekar az alsóborszéki Emlékpark
ban játszott, mintegy csalogatva a lakos
ságot az ünnepélyre. A polgármester kö
szöntője után egy szép ünnepi előadást 
láthattunk László Tibor és Mosneág 
Ilona jóvoltából. Fellépett a csíkszere
dai Művészeti Népiskola együttese, vala
mint a Tündérkert virágai tánccsoport. A 
Hármasligetben Mara és a Quitt együttes 
szórakoztatta a közönséget. A szombati 
nap programjából kiemelném a kismo
torosok felvonulását és a terepjáró autók 
bemutatóját, illetve a testvértelepülések 
zászlóinak a kitűzését a Barátság parkban. 
Ezt könyvbemutató követte. Dr. Bodnár 
László az Egri Főiskola tanára mutatott 
be 15 könyvet, amit mostanig írt. Ugyan
itt lehetett megtekinteni a Borszékért Ala
pítvány utolsó két évében kiadott könyve
it. Nagy érdeklődés övezte a főzőversenyt 
is. A hat benevezett csapat közül a terep
járó autósok csapata bizonyult a legjobb
nak, őket követte a Síegylet csapata, és 

Borszéki Napok 

A képösszeállítás Patka Róbert munkája
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harmadik lett a Konyhamesterek csapata. 
A délután a zene, a tánc és a szórakozás 
jegyében telt. Felléptek: a csíkszeredai Szi
várvány tánccsoport, a szekszárdi Bartina 
együttes, a ditrói menettánc, a Fülbe Má
szók és a Fluo együttesek. Külön színfoltja 
a rendezvénynek a Néptáncfesztivál, ahol 
láthattuk a ditrói, szárhegyi, remetei, töl
gyesi és borszéki tánccsoportokat. Az es
ti tábortüzet az eső elmosta, de a rendez
vény hangulatát nem.

Vasárnap ünnepi szentmisével  kez
dődött, majd a Hármasligetben zene, tánc 
és szórakoztató játékok tették kellemessé 
a hangulatot. A Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottjai ez alkalommal is nagyon 
kitettek magukért, olyan finom ebédet 
főztek, hogy azt mindenki csak dicsérni 
tudta. Délután szórakoztató játékok és a 
kispályás labdarúgó bajnokság döntője 
zajlott. Az est fénypontja a Tóth Zoltán 
vezette Sistem együttes koncertje, és az 
ezt követő tűzijáték. A Mc Bady együttes 
szórakoztatta a késő éjszakai órákban a 
közönséget és szabadtéri diszkóban lehe
tett táncolni, amíg az eső engedte.

Szép, és hangulatos volt ez a rendez
vénysorozat. Mindenki jól érezhette ma
gát. A köszönet a szervezőknek és a támo
gatóknak.    

Farkas Aladár

1977-ben alakult a kolozsvári 
Tóth Zoltán vezetésével, de rá egy 
pár évre átalakult. A mostani ne-
vét 2000-ben vette fel. A zenekar 
egyedi a maga nemében, hat fiú 
püföli a hordókat, közben eredeti 
hang és fényeffektusokat produ-
kálnak (kevésbé hagyományos 
eszközökkel: flex). Az együttest 
csupa szakmabeli, képzett zenész 
alkotja: Tóth Zoltán, a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémia 
végzettje, Robert Magheti, Florin 
Romaşcu, Claudiu Purcarin szintén 
zeneakadémiás. Ciprian Rogojan 
zenetanár Nagybányán. A hatodik 
csapattag Sergiu Stoiadin.  Nagy 
érdeklődés előzte meg a koncer-
tet. Már órákkal a nagy esemény 
előtt ott tolongtak a nagyszínpad 
körül az érdeklődők. A szemerké-
lő eső ellenére is nagy tömeg hall-

gatta a nem mindennapi produkci-
ót. Az előadás több mint egy órát 
tartott, de az autogramért sorban 
állók még egy jó fél órát kellett 
várakozzanak, amíg sorra kerül-
tek. Egyszóval, tetszett a koncert 
a közönségnek. Érthető, hiszen ez 
az együttes a tavaly az Eurovíziós 
Dalfesztiválon is nagy sikert ara-
tott, az előkelő második helyen 
végeztek. Énekesük, Luminita  
Anghel bukaresti egyetemista 
lány, a Spiru Haret Egyetem szocio-
lógia- lélektan szakon. A koncert, 
akárcsak a tűzijáték ajándék volt a 
borvíztöltöde részéről. Aki többet 
akar megtudni erről az együttes-
ről, keresse a www.zene.ro, vagy 
a www.fanclub.ro, illetve a www.
siste.com.ro honlapokat.        

(F. A.)

tizenkettedszer
A SiStem együtteSről
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Áldjuk és magasztaljuk az Urat, akinek kegyelméből, 2007 július 
16.19.e között, a borszéki Református Egyházközség gyermekei evan
gelizációs táborban vehettek részt.

A szentegyházi  Múzeum szálló adott hangulatos otthont szá
munkra e néhány napra, s a gyerekek tetszését is megnyerte ez a cso
dálatos hely –„Ami a legjobban elnyerte tetszésünket az volt, hogy a 
szobák is régi stílusban voltak berendezve” (Melánia).

Az egyházközségünkhöz tartozó Galócásról is volt három gyer
mek, akik nehezebb szociális körülmények között élnek. Nekik nem 
tudják megengedni a szülők az önköltségen történő táboroztatást. A 
borszéki gyerekek között is vannak olyan félárva , nehéz körülmények 
között élő gyerekek, akik nem tudták volna fedezni a négy nap teljes 

költségét, de az Úr útjai csodálatosak… Noha a megyei tanácsnál, er
re a célra benyújtott pályázatunkat visszautasították (pedig bármilyen 
kicsi összegnek örvendtünk volna), Isten gondoskodott mindenről: 
„Minden gondotokat Ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok” 
(I Péter 5,7). A gyerekek által hűségesen adományozott perselypénz, 
amit egész előző évben erre a célra gyűjtögettünk, adakozó szívű egy
háztagok adományai lehetővé tették, hogy ha szerény körülmények kö
zött is, de minden költséget fedezni tudjunk.

A tábornak nemcsak közösségformáló, hanem értékátadó, szóra
koztató szerepe is volt. A napi foglalkozásokban helyet kapott egyegy 
bibliai történetnek a megbeszélése, a közös éneklés, imádkozás, arany
mondások tanulása, a csoportos és egyéni vetélkedők  megszervezése 
– „Nagyon sokat szórakoztunk a vetélkedők alatt és együtt örültünk 
a nyereményeknek” (Betty), valamint az elmaradhatatlan strandolás. 
A gyerekeknek már a hónapokkal ezelőtti táborszervezési megbeszélé
sen az volt az egyetlen kikötésük és vágyuk, ha lehet, olyan helyre men

jünk, ahol a strandolá
si lehetőség is adott. Ez 
különleges élmény volt 
mindannyiuknak – „ 
nagyon jó volt a stran
don, az utolsó napon 
megtanultam úszni,  s 
Ossziánnal nagyokat 
ugráltunk a vízbe” (Csa
bi), „a strand is klassz 
volt, úsztam két méter 
és valamennyit” (Sza
bolcs)  „Reggeli után a 
Szentegyháza gyöngye, 
nevű strandra men
tünk, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat és 
mindig megéheztünk. 
Mikor visszatértünk, 
jókat ebédeltünk.” (Edi
na).

A gyerekek által 
hozott „alapanyagokból” élvezet volt főzni ennek a kis csapatnak, mert 
mindent hálásan és jóízűen elfogyasztottak.

Reméljük, hogy az élményeken kívül barátságok is születtek, s 
megértették a gyerekek azt, hogy amiért a bőrünk színe más, vagy ami
ért néha meggondolatlan hibákat követünk el, attól még mindannyian 
Isten gyermekei vagyunk, s nem szabad egymást kiközösítsük. –„Este, 
pizsama osztáskor  volt mindenkinek a legjobb kedve, ilyenkor sokat 
nevettünk. A víg esték után nagyon nehéz volt korán felkelni... főleg ha 
még szolgálatosak is voltunk” (Emőke).

Ezúton szeretném megköszönni a gyerekeknek a fegyelmezett vi
selkedést, a soksok felajánlott segítséget (mindig volt valaki, aki anél
kül, hogy kértük volna, jött és ajánlotta a segítséget – ez nagyon jól 
esett és jól fogott, nekünk szervezőknek). Köszönjük a Patka családnak 
(Zsuzsinak), hogy képekben is megörökítette számunkra ezt a pár na
pot. Köszönöm a szülők gondoskodó csomagolását, amivel útnak indí
tották gyerekeiket, köszönöm a táborért elmondott imákat, köszönöm 
a sok adományt, Isten ajándékozza vissza gazdagon s áldja meg mind
azokat, akik fontosnak tartották ennek a tábornak a támogatását.    

S mindenekfelett köszönöm Istennek, hogy mindenhez adott erőt, 
s mindent csodálatos módon irányított. Remélem nem volt hiábavaló 
ez a kis rendezvény, s úgy, ahogy az első napon tanult aranymondá
sunk is mondja, mindannyian víz mellé ültetett fává tudunk lenni, az 
Ő kegyelméből:

„Aki az Úrban bízik… Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett 
fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja” 
(Jeremiás 17,7 – Zsoltárok 1,3)

Jákó Enikő

Gyermektábor Szentegyházán

Patka Zsuzsa fotói
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Július 24-26 között immár harmadik alkalommal szervez-
te meg az Észak-kelet Hargita kistérségi társulás (ÉKHRKT) 
azt a mikrorégiós ifjúsági tábort, amelynek helyszíne a ditrói 
Erdős Panzió volt. A táborban szárhegyi, orotvai, ditrói és bor-
széki lelkes gyerekek vettek részt. A rendezvény főtámogatója 
Hargita Megye Tanácsa volt.

A tábor során a Ditrói Cserkészcsapat képviselői tartottak 
kézműves foglakozásokat (gyöngyfűzés, bogozás).

Simon Márta Munkácsy Mihályról tartott előadást. Meg
tisztelt jelenlétével Kiss János, a Szegedi Tanárképző Főiskola 
tanára, aki a kerámiáról, valamint a fazekasságról tartott bemu
tatót.

Polgár Dalma a vízimalmokról, a szalmakalapkészítésről, 
illetve a kovácsmesterségről tartott színvonalas prezentációt az 
érdeklődőknek.

Puskás Erika Móga Erika segítségével a felebaráti szere
tetről, Molnár Júlia történelmi érdekességekről mesélt, ame
lyet egy kézműves foglalkozás zárt (pénzérmék készítése 
plasztelinből).

Köllő Emese a gyerekek földrajzi ismereteit bővítette a vul
kánokról, a Plútóról és egyéb érdekességekről, Puskás Zsuzsan
na pedig pszichológiai foglalkozásokat tartott a gyerekeknek, 
önismeret és kreativitás témakörökben.

Egy kis kirándulás során Trucza Magdolna a kistérség 
gyógynövényeiről beszélt a gyerekeknek.

Szabadidőben a résztvevők új és érdekes gyerekjátékokat ta
nulhattak. Sajnos a záróest tábortüze elmaradt a rendkívüli ká
nikula miatt és tekintettel a ditrói óriási pusztító erdőtüzekre.

Minden résztvevő gazdag élménnyel térhetett haza. A tá
bort jövőben újra megszervezzük, akkor már negyedik alkalom
mal.

Az ÉKHRKT ezúton fejezi ki köszönetét Hargita Megye 
Tanácsának és az Erdős Panziónak az anyagi támogatásért, a 
részvevők érdeklődéséért, továbbá Ditró Község Önkormány
zatának, és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult, 
hogy a tábor ilyen sikeres és színvonalas lehetett.

Fazakas Szilárd
Ügyvezető Igazgató, ÉKHRKT

III. Kistérségi tábor Kiss Levente, 
a szobrászművész

A múlt hónapban találkoztam Kiss Levente szobrászmű
vésszel, és felelevenedtek bennem, bennünk azok a szép napok, 
amiket Borszéken töltőttünk, töltöttek, a ’70es évek második fe
lében. Az történt, hogy Kulcsár Bélát megbízták egy 1848es em
lékmű elkészítésével. Kulcsár nem tudta befejezni a kompozíci
ót, időközben meghalt. Ottmaradt a terv és egy plasztelinvázlat. 
Ezt a munkát kellett folytatni. Hunyadi László, egykori tanára 
és kollegája volt a munkatársa. Szerénységére vall, hogy saját 
magát „másod hegedűsnek” tarja ebben az alkotói munkában. 
Két évet dolgoztak az 
agyagfalvi emlékművön, 
de avatására, csak a rend
szerváltás után kerülhe
tett sor. 1980ban ezért 
az alkotásért országos II. 
díjat kaptak. A tavaly, az 
agyagfalvi nemzetgyűlés
gyűlés 500. évfordulóján 
alkalmam volt újra látni 
a szoborcsoportot (lásd 
a Források 2006/10. szá
mát).

Az alfalvi születésű 
képzőművész 1944. jú
nius 10én született, és 
Marosvásárhelyen foly
tatta tanulmányait, illet
ve a bukaresti Nicolae 
Grigorescu Képzőművé
szeti Egyetemen. Kezdetben kinetikus szobrokat készített, ké
sőbb nonfiguratív szobrokat. De gyakorlatilag a 2030 cmes 
kisszobroktól a monumentális alkotásig minden megtalálható 
tárházában. A Marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceum szob
rásztanáraként több száz diák útját egyengette, művészi tevé
kenységét támogatta.

A napokban 
Gyerg yóa l fa luban 
megcsodálhattam két 
köztéri alkotását: az 
István pap szoborkom
pozíciót (2000.) és a 
Mil lecentenáriumi 
emlékművet (1996.) 

A nagyon termé
keny képzőművészek 
közé tartozik: tagja a 
Romániai Képzőmű
vészek Szövetségének, 
valamint a Barabás 
Miklós Céhnek, 27 
csoportos kiállítása 
volt és 19 alkotótábor
ban vett részt. Nyolc 
köztéri munkája van, 
Romániában Magya
rországon és Németor
szágban. Tavalyelőtt 

szülőfalujában is kiállított, ez alkalommal egyénileg.
Aki többet szeretne megtudni a Borszéket is jól ismerő kép

zőművészről, lapozza a Műterem sorozatban megjelent, Nagy 
Miklós Kund által írt kismonográfiát.

Farkas Aladár
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Meredek cím, de megmagyarázom…
Szombaton, augusztus 11én  a Zá

kányszéki Kis Újság és a helyi lap, a For
rások szerkesztői találkoztak és beszélget
tek, osztották meg gondjaikat, tapasztala
taikat, fogalmaztak meg közös terveket. 
Boldogné Fodor Erzsébet, Paraginé Tóth 
Edina és Börcsök Zoltán voltak vendé
geink. A Források részéről jelen voltak 
Ivácsony József műszaki szerkesztő, 
Patka Sándor, a Borszékért Alapítvány 
elnöke, Farkas Aladár, Mik József, aki a 
BIFet képviselte, Borsi Gyöngyi és alul
írott. A vendégek kezdeményezésére jött 
létre a találkozó, amely nagyon hasznos
nak ígérkezik, amennyiben a felvázolt 
elképzelések megvalósulnak és ahogyan 
nyilatkoztak a zákányszékiek, megvaló
sulnak! A  két lap közötti kapcsolat anya
gi fedezetére Boldogné Fodor Erzsébet  
pályázatot nyújtott be.  A pályázat elbí
rálása csak a kivitelezés, a finanszírozás 
mikéntjét befolyásolja,  a kapcsolat ettől 
függetlenül élni fog. Zákányszéki kollé
gáink  két oldalt ajánlottak fel, Borszék 
múltját, jelenét,  fontos eseményeit mutat
nák be, de helyet biztosítanak hirdetések
nek is (vállalkozók figyelem!). Megegyez
tünk, hogy kölcsönösen terjesztjük a két  
lapot. Azt is megtudtuk, hogy kollégáink 
helyi kiadványaik gazdagítása,  a hagyo

mányok mentése és ápolása céljából egy 
szakácskönyvet  készülnek megjelentetni, 
amelyben a testvértelepülések receptjei 
is – minden településről 5 recept helyet 
kapnának. A Zákányszéki Kis Újságban 
Matuszka Antal így ír: „Hagyományaink 
őrzése, továbbadása kötelességünk. Az 
ételeink is részesei életünknek, hagyomá
nyainknak...  írja le mindenki az általa kü
lönlegesnek vagy ízesnek, szépnek vagy 
gyorsan elkészíthetőnek, vagy csak arra 
érdemesnek tartott levese, pörköltje, sült
je, süteménye kalácsa, salátája receptjét.”  

 Rajta hát, kedves olvasók !  Juttas
sák el a szerkesztőségbe vagy dobják be 
a  könyvtár lépcsőházában elhelyezett 
postaládába kedvenc ételük receptjét. A 
beküldött recepteket közöljük a Forrá
sok új rovatában, a „Fakanálban”, majd 
ezekből válogatjuk ki azokat, amelyek a 
borszéki ízeket képviselik a zákányszéki 
szakácskönyvben.

A találkozóból együttműködés, az 
együttműködésből szakácskönyv is (re
méljük ez csak a kezdet) születik, minden
ki hasznára és örömére.     Kolbert Tünde

Szombaton, augusztus 11én a Zákányszéki Kis Újság és a 
borszéki Források szerkesztősége tartott egy kerek asztal meg
beszélést a két újság közti együttműködést illetően. Mindkét 
szerkesztőséget 44 fő képviselte. Meghívottként jelen volt 
Székelyudvarhelyről Ivácsony József a Források szerkesztőség 
technikai felelőse, és Patka Sándor a Borszékért Alapítvány 
elnöke. Mindkét szerkesztőség ismertette a saját lapját, majd 
Boldogné Fodor Erzsébet, a Zákányszéki Kis Újság szerkesztője 
ismertette azt a pályázási lehetőséget, amit ők találtak Zákány
széken, amelynek értelmében minden hónapban megjelentet

nek egy oldalt a Zákányszéki Kis Újságban Borszékről. Ennek fe
jében mi is terjesztjük Borszéken a Zákányszéki újságot., benne 
idegenforgalmi, szállásadási lehetőségeket. A két szerkesztőség 
egyegy újsággyűjteményt adott át a másik félnek. Reméljük, 
hogy ez a tapasztalatcsere javítani fogja mindkét újság színvona
lát és elmélyíti a két testvértelepülés közti kapcsolatot. Ittlétük 
alatt megismerték Borszéket és környékét. Kirándulást tettek 
Gyergyószentmiklósra, a Gyilkostóhoz, Parajdra, Szovátára. Fe
lejthetetlen élményekkel térnek haza, és ez a legjobb reklám vi
dékünknek. 

Farkas AladárAnyAkönyvi hírek
InformaţII de stare cIvIlă

Házasság – Căsătorie
Bajkó Csaba-Tofán Imola Katalin  2007.06.23.
Truţa Aurel-Geangalău Ana   2007.07.7.
Pop Eugen-Siklódi Ildikó   2007.07.7.
Elhalálozások – Decese
Puskás Imre 1943.03.30.-2007.06.19.
Schteiner Veroana 1930.02.04.-2007.06.23.
Várhelyi Rozália 1932.03.27.-2007.07.13.
Péter Ignác 1935.09.12.-2007.07.24.
Krisztián Irén 1914.04.08.-2007.07.27.
Csuka Rodica 1962.01.22.-2007.08.08.
Kolbert Dezső 

Együttműködés 
Szakácskönyvvel…

Kisújságok tapasztalatcseréje Borszéken


