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Az egyesület az idén márciusban ala
kult és amint a neve is tartalmazza, a cél a 
fürdőváros újraélesztése, fellendítése. Az 
egyesületnek tagja lehet bárki, aki hisz ab
ban, hogy meg lehet menteni a várost, fel 
lehet lendíteni a turizmust és nem csak 
ötletekkel, de munkával is társulni sze
retne ahhoz a csapathoz, amely nem egy 
könnyű feladatot választott. Az elmúlt 
időszakban az egyesület irányjelző táblá
kat készíttetett és állított a fürdőtelepen 
a borvízforrások és a barlangok jelzésére. 
Pályázatot nyertünk a Hargita megyei ta
nácstól 3500 lej értékben egy weboldal 
szerkesztésére, amely novemberben lesz 
készen. A borsec.eu portál négy nyelven 
fog indulni, a hangsúly a turizmuson lesz, 
de tartalmazni fog naprakészen minden 
információt, ami a várossal kapcsolatos. 
Önrészként a Polgármesteri hivatal és a 
Vendégvárók Szövetsége támogatásával 
egy ismertetőt fogunk megjelentetni Bor
székről, eljuttatva azt minden turisztikai 
hivatalnak az országból.

Sajnos az elmúlt években a médiá
ban írt cikkek és bemutatott riportok 
csak ártottak, nemhogy segítettek volna 
Borszéknek. Nem sikerült felhívni senki 
(magasabb beosztásban lévő, befolyás
sal bíró politikus) figyelmét az itt lefolyt 
privatizáció visszáságaira és a mostani 
ellehetetlenült helyzetre, de idevontunk 
ezekkel a hírekkel olyan spekulánsokat, 
álbefektetőket, akik az akkori 20032004
es alacsony telek és ingatlanárakat ki
használva felvásároltak több épületet és 
telket, amit pár év múlva továbbadtak 
tízszeres áron anélkül, hogy valamit is tet
tek volna Borszékért. 

Az egyesület célja, hogy ezek után 
csak pozitívan reklámozza Borszéket, ter
mészetesen reálisan mutatva be a lehető
ségeket, nem eltitkolva a hiányosságokat. 
A negatív reklámmal csak elriasztjuk 
a becsületes befektetőket  vagy a kikap
csolódni vágyó turistát, hisz láttuk hogy 
az elmúlt szezonban több turista volt a 

Borszék Fellendíté
séért Egyesület

Szonett a 
szabadságról

A hátadon fakók a lángbetűk,
eltűnsz mindig, percig voltál csupán,
hiába-harcra vagy , ki egybegyűjt
a utánad néznek vádlón és bután.

Az arcod szép, hát könnyen felfeded,
de törvényed nem égiek csodálják,
titkon neveltek – istengyermeket -,
emlékeid ereklyeként vigyázzák.

Szabadság, álmodban, költőtitkán,
áldásnak vélnek szolga emberek,
ragyogsz, mint régi, véres glórián,

a szenvedést szép vallássá teszed.
Csak szélbe szerkesztetted fészkedet.
Magunkban érzünk, mégsem létezel.

2007.július 21.

 
Szonett a 
várokozásról

Várni kellett “legszebb férfikorra”,
szöcskeszárnyon szálló pillanatra.
Mind, mi kedves hajtja szöcskesorsa,
elszökell és rámrothad, mi gyatra.

Várni kellett, hívó lánymosolyra,
holdtöltére, napfogyatkozásra.
Sorsom bételt, szó fordult komolyra
és a jöttöm jó anyám, ha várja.

Megfizettem s nem volt tartozásom.
Mondják sorsunk csillagokba írva.
Van, kit nem nyom, nem tör semmi 
járom,

asztalán sem gyűl az irkafirka.
Várjam még, hogy zászlóm néha 
lengjen,
rejtsen el nő s versem megjelenjen?

Kamenitzky Antal
2007. július 2.

Ára: 1 lej

folytatás a 2. oldalon
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Borszék Fellendítéséért 
Egyesület

Az aradi vértanúk napjára
Évek óta az RMDSz rendszeresen 

megemlékezik az aradi vértanúk nap
járól. Ünnepi műsorral készülünk, és 
méltó megemlékezést tartunk, úgy 
az iskolás gyerekeknek, mint a város 
emlékezni óhajtó rétegének. Az idei 
rendezvényeinkre október 5én kerül 
sor, délben 12 órakor az iskolában, 
majd délután 5 órától az alsóborszéki 
Emlékparkban. Az idei megemléke
zés alkalmával felelevenítjük a vérta
núk utolsó napjait. Ismeretes, hogy a 
magyarok 1849. augusztus 13án Vi
lágosnál letették a fegyvert az orosz 
csapatok előtt. A tábornokok azt hit
ték, hogy az oroszok megvédelmezik, 
kegyelmet eszközölnek ki a vérszom
jas Haynautól. De sajnos, nem ez tör
tént. Az oroszok miután lefegyverez
ték, átadták őket az osztrákoknak. 
Augusztus 25én Aradra vitték őket 
és elkezdődtek a kihallgatások. Mind
egyikük két kihallgatáson vett részt, 
és lehetőségük volt nyílt írásban is be

adványt intézniük a hadbírósághoz. 
Schmerling miniszterelnök mérsékel
tebb elképzeléseket terjesztett a mi
nisztertanács elé, ennek értelmében 
mindenkit vétke súlya szerint kell 
elítélni. Maga Ferenc József császár 
is úgy rendelkezett, hogy a halálbün
tetést csak a legveszedelmesebb egyé
neken hajtsák végre. SAJNOS, NEM 
EZ TÖRTÉNT. Ernst hadbíró októ
ber 5én reggel hét órakor felsorakoz
tatta a tábornokokat, s kihirdette az 
ítéleteket. Ezután visszavezették őket 
a cellájukba, megtagadva kérésüket, 
hogy a napot együtt tölthessék. Októ
ber 6án hajnali kettő és három óra 
között a papok felkeresték a halálra
ítélteket. A kivégzések reggel fél hat
kor kezdődtek. Először a golyó általi 
halálraítélteket Schweidel Józsefet, 
Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet és 
Lázár Vilmost végezték ki. Ezután 
következtek az akasztófára ítélt tá
bornokok: Poeltenberg Ernő, Török 

Ignác, Lahner György, Knezich Kár
oly, NagySándor József, Leiningen
Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János és Vécsey Károly. 
Az elítélteket a kivégzést követően 
elrettentésül közszemlére tették ki, 
majd este az agyonlőtteket a sáncárok
ban, a felakasztottakat a vesztőhelyen 
temették el. Mivel a kivégzettek ruhái 
a hóhért illeték meg, ezért a felakasz
tottakat levetkőztetve helyezték a bi
tófa elé, illetve mögé, majd melléjük 
döntötték az akasztófaoszlopokat is. 
A hóhér Franz Bott volt.

Az eltelt több mint másfél évszá
zad sem tudja feledtetni velünk ezt a 
véres bosszút, amellyel az osztrák kor
mány lesújtott. Kötelességünk emlé
kezni ezekre a bátor hazafiakra, akik 
életüket áldozták a hazáért, a szabad
ságért.

Szívesen látunk mindenkit  az 
idei megemlékezésre.   
 Összeállította, Farkas Aladár

városban, mint az elmúlt években. A jö
vőre nézve: vannak terveink, programok 
szervezésén gondolkodunk, hisz az idelá
togatót itt kell tartani, le kell foglalni, szó
rakoztatni kell. Már nem elég a borvízkós
tolgatás meg séta  a barlangok felé, mert 
két nap múlva megunja, és továbbáll. 

Továbbra is  pályázni fogunk, min
den lehetséges pályázati forrást ki fogunk 
használni, de az önrész előteremtéséhez 
szükség van a tagok támogatására. Ilyen 
megfontolásból  szabtuk meg a havi 10 
lej tagdíjat. Szeretnénk, ha minél többen 
jelentkeznének ebbe a csapatba, be sze
retnénk vonni a külföldre átköltözött 
fiatalokat is, akik nem jódolgukban, ha
nem a szükség miatt távoztak innen, 
és akik még bíznak abban, hogy pár év 
múlva lesz olyan turizmus mint például 
Szovátán vagy Tusnádon.  

Nem elég, hogy az utcasarkon vagy 
baráti társaságban, asztalra ütve mondja 
el valaki a véleményét a városról, hogy ő 
milyen jól tudna kezelni egy problémát

azt bárki megteheti, hanem jöjjön el, és 
mondja el az ötleteit, segítsen az önkén
tes munkában, és ha kivitelezhető,  együtt 
valósítsuk meg!  Lássa be mindenki, hogy 
hiába várunk az Idegenekre, hogy lépje
nek  a turizmus beindításáért, nekünk 
borszékieknek az érdekünk, hogy végre 
cselekedjünk ! Kezdetben  kis lépéseket, 
kisebb megvalósításokat, és ahogy nő a 
csapat, nagyobb lépésekkel  tudjuk indí
tani az újraélesztési folyamatot. Ha nem 
így teszünk, lehet gondolkozni, hogy mi
lyen jövőt tervezzünk gyerekeinknek: 
egyetemi oklevéllel mehet majd munkás
nak, vagy az iskola után kereshet más vá
rosban megfelelő munkát. Érdemes lenne 
kimutatást készíteni, hogy 1990 után há
nyan távoztak, főleg fiatalok Borszékről. 
Eléggé lesújtó lenne az eredmény.

Közelebbről  fórumot fogunk szervez
ni a céljainkról, programunkról, amelyre 
mindenkit, aki érdekelt lenne az egyesü
let munkájában, szívesen várunk.

Mik József

folytatás az 1. oldalról

Július és augusztus hónap folyamán 
a Borszéki Ifjúsági Fórum szervezésében 
több mint 20 fiatal ingyenes angol nyelvok
tatáson vett részt, amelyet a Communitas 
alapítvány támogatott. Sajnos ilyen rövid 
idő alatt nem sikerült a teljes anyagot át
venni, de tervezzük, hogy decembertől kez
dődően folytatjuk az elkezdett munkát. 

Szeptember 1618 között Gyergyó
szentmiklóson a Gyergyó Területi Ifjúsági 
Tanács ingyenes pályázatíró képzést szer
vezett tagszervezetei számára. A képzésen 
részt vett a Borszéki Ifjúsági Fórum vala
mint az Ecoul Kulturális Egyesület egyegy 
képviselője. Vasárnap projektmenedzseri 
képzés volt, az előadók több mint húsz pá
lyázatot mutattak be, a program ideje alatt 
pedig hat projekt született, amelyből ötöt a 
legközelebbi pályázati kiírásoknál fognak 
leadni.

Októberben lesz a pályázatíró képzés 
második része, amelyen európai uniós pá
lyázatírást fognak bemutatni olyan szakér
tők, akik már írtak és nyertek uniós pályá
zatot.

Borszékről is többen kellene részt ve
gyenek a soron következő képzésen.

Mik József

Angol 
nyelvtanfolyam

Pályázatíró 
képzés
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Elteltek a hosszú forró nyári napok, 
és itt állunk az új tanév küszöbén. Kiki 
a maga módján várta, vagy kevésbé várta 
ezt a napot. Itt van, újra becsengettek. Ör
vendetes módon az utóbbi években ünne
pi szentmisével kezdődik az új tanév. Ez 
fontos, mert egyrészt emeli a tanévkezdés 
ünnepélyességét, másrészt lehetőséget ad 
mindnyájunknak arra, hogy fogadalmat 
tegyünk: minden tőlünk telhetőt megte
szünk, hogy képességeinkhez és lehető
ségeinkhez  képest a maximumot nyújt
suk. Ebben a nem könnyű munkában a 
Jóisten segítségét kérjük, hogy segítsen 
terveink megvalósításában. Akárcsak a 
kalendarisztikus év első napján, most 
is megfogadjuk, hogy jók leszünk, leszo
kunk káros szokásainkról, esetleges szen

vedélyeinkről, és segítjük embertársain
kat, a bajbajutottakat. Ehhez az elhatáro
záshoz kérjük a Fennvaló segítségét, mert 
halandók vagyunk, és hamar elfelejtjük 
ígéreteinket, vállalásainkat. Az Evangéli
um szavaiból is kicsengett a talentumok
kal való ésszerű gazdálkodás fontossága. 
Rendkívül fontos, hogy az adott képessé
geket kamatoztassuk, ez kedves az Isten
nek is, de a mi előhaladásunkat is ez se
gíti. Több kitartásra van szükség, úgy a 
gyerekek, mind a pedagógusok részéről. 
A szülők, nagyszülők türelmét, hozzáál
lását külön hangsúlyoznám, mert a min
dennapi munka és gond mellett időt kell 
szakítsanak gyerekeikre, unokáikra, türe
lemmel meg kell hallgassák, és ha szüksé
ges, kell segítsék őket.

Az igazgatónő az ünnepi megnyitó 
beszédében örömmel számolt be a tavalyi 
tanév eredményeiről, kiemelve a minisz
tériumi ellenőrzések pozitív eredményét, 
valamint azt a tényt, hogy minden nyolca
dikos, aki képességvizsgára állt, sikeresen 
abszolvált, és a 247 tanulóból csupán ket
ten maradtak osztályismétlők.

Újdonságnak számít, hogy az új tan
évtől eltörölték a nyolcadikosok képes
ségvizsgáját. Helyette a félévi egységes 
dolgozatok eredménye, illetve az VVIII. 
osztály általánosa adja azt a végső médiát, 
amivel tovább lehet tanulni. Ezekre a dol
gozatokra csak a VII. és VIII. osztályban 
kerül sor, magyar és román nyelvből, 
illetve matematikából. A nyolcadikosok 
még írnak földrajzból vagy történelem
ből, tetszés szerint.

Két új kollégával gazdagodott isko
lánk humán erőforrása, a román katedrá
ra Hăngan Danielat nevezték ki, míg az 
angol katedrára Bărsan Ilincat. Nekik is 
sok sikert kívánunk ezen a göröngyös ok
tatói pályán.

Iskolánk a nyár folyamán elvégezte a 
szükséges javításokat, és szinte készen áll 
a tanév zökkenőmentes elkezdéséhez. Saj
nos, a tetőjavítási munkálatokat nem lehe
tett hamarabb elkezdeni, mert a minisz
térium csak augusztus végén utalta ki a 
javításhoz szükséges pénzt. Reméljük, ez 
a rendkívül fontos munkálat nem fogja 
beárnyékolni oktató nevelő munkánkat.

Kívánunk minden tanulónak, peda
gógusnak jó tanulást, jó munkát. A szü
lőknek sok türelmet és segítőkészséget.

Farkas Aladár

Az új tanév küszöbén

Lőrincz Erzsébet tanítónő új elsőosztálya

Sajnos településünkön is végigvonult úgy 
az első, mind a második világháború. Ezek a 
harcok anyagi és emberi áldozatokat követel
tek, és nem is keveset. A hálás utókor közös 
temetőt és hozzá egy síremléket állított a vá
ros új temetőjében. Jelenleg ez a temetőrész a 
senki földje, a kerítése tönkrement, az emlék
mű elhanyagolt állapotban leledzik. A cserké
szek Halottak Napja előtt kitakarítják és egy
egy szál virágot, illetve gyertyát gyújtanak a 
parcellákon. Ennél többet érdemelnének ezek 
a halottak, akik életüket áldozták a haza, a te
lepülés megmentéséért. Igaz, hogy 2000ben 
létesítettünk a város központjában egy Emlék
parkot és abban egy emlékoszlopot, amelyen 
feltüntettük hősi halottjaink nevét. Itt évente 
kétszer (március 15. és október 6.) megemlé
kezéseket tartunk, koszorúkat helyezünk el az 

emlékműnél, de sze
rintem ez nem elég. 
A temető a kegyelet 
helye, és ezért nem 
szabad hagyni, hogy 
az enyészet martalé
kává váljék. A Városi 
Tanács, az Egyházta
nács tűzze napirend
re ennek az évek 
óta elhanyagolt sír
kertnek a felújítását. 
Mindnyájunk szégye
ne ez a passzivitás, 
ahogy viszonyulunk 
hőseink emlékéhez. 

Farkas Aladár

Kié a hősök temetője?
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Borszéki Lobogó címmel, mint 
„víg társadalmi hetilap” jelent meg 
1910 augusztus hónapban  a Csík
vármegye melléklapja minden va
sárnap reggel. Ára 20 fillér volt. 
Hirdetéseit a gyergyószentmiklósi 
Kossuth nyomdában lehetett fel
adni. «A lap szellemi részét ille
tő közlemények a szerkesztőség 
czímére Borszékfürdő (postafiók) 
küldendők.» – olvashatjuk a fejlé
cen. Nem tudjuk, ki lehetett  Do
bogó Czézár főszerkesztő és Dió 

Miló felelős  szerkesztő... A  Bor
széki Lobogóban  aktuális hírek, 
«újdonságok», «adomák, ötletek», 
«talányok», apróhirdetések, szer
kesztői üzenetek jelentek meg. A 
lap humoros hangvételéből ítélve 
szerkesztői álnevek mögé rejtőz
tek a fürdővendégeket jókedvre 
derítők.

Mutatóba egy szerkesztői üze
net: „Danó, Helyt – Arra kér ön, 
szellőztessük meg lapunkban, 
hogy önmiközben a Bújdosó

patak folyásának irányát kereste 
– egy szakadékba esett, mely tele 
volt vízzel s itt ült két nap és két 
éjjel mindaddig, míg a vadásztársa 
kihúzta. Mi ezen semmi szellőztet
ni valót nem találunk, ön azonban 
akassza ki ruháját a napra, mert az 
jobban rászorul a szellőztetésre.”

 Szerkesztőségünkbe a Borszé
ki Lobogó öt példányának fény
másolt példányát küldte el Pethő 
Csongor.

Kolbert Tünde

Dokumentumok Borszékről
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 A kocsi egyike azoknak a magyar 
szavaknak, amelyeket jól felismerhe
tő formában megtalálunk a nagy nyu
gateurópai és a szomszédságban élő 
népek nyelvében is. Ma már bizonyo
san állíthatjuk, hogy az olasz cocchio 
és a német  Kutsche, a francia coche és 
az angol  coach – valamennyi személy
szállító járművek megnevezésére szol
gál – végső soron a magyar kocsi szó
ra vezethető vissza.

 Ezt a tényt a 1617 sz. külföldi 
utazók, tudósok ismerték fel, hazai ku
tatók bizonyították be, hogy a jármű 
és a szó Magyarországon született és 
innen terjedt el Európa nagy részén.

 Idézzünk Herberstein osztrák 
báró úti jegyzeteiből:” 1518ban 
utaztam Magyarországon át Moszk
va felé. A kocsi neve a Budán innen 
10 mérföldre levő Kocs falutól ered. 
Ezen jármű elé három lovat fognak... 
a fuvarossal együtt négy személy 
számára van benne hely, Budától Bé
csig az utat egy nap és egy éjjel teszi 

meg... A kocsi igen kényelmes, élel
miszereket, ruhát, ágyat, italt, szóval 
mindennemű szükségest magunk
kal vihetünk.” Bécs és Buda között 
a gyorskocsiszolgálatot még Mátyás 
király állította fel 1485ben, amikor 
Budáról a meghódított Bécsbe tette 
át a székhelyét.

Bizonyára ezzel magyarázható, 
hogy Mátyás királyt később többen is 
a kocsi feltalálójának nevezték. 

 A kocsit azonban nem a király ta
lálta fel, hanem a Komárom megyei 
község, Kocs kerekesei, szekérgyártói 
fejlesztették ki. A kocsiszekér, mert 
kezdetben így nevezték, első hiteles 
ábrázolása 1568ból ismeretes. Erről 
megállapítható, hogy a kocsiszekrény 
nem volt felfüggesztve, hanem tenge
lyeken nyugodott és fedetlen volt. A 
kocsi fala nem fából, hanem vessző
fonadékból készült. Igen hasonlított 
a magyar parasztok által a közelmúlt
ban használt kocsikasra, szekérkasra. 
A kocsi derekát párnák, gyapjúval 

töltött zsákok tették kényelmessé. Ter
mészetes rugalmasságát a jármű nem 
a rugóknak köszönhette, hanem vá
logatott keményfából készült kereke
inek. A facsapok, faperselyek és faten
gelyek csökkentették a rázkódást, s a 
vasalatlan, könnyű járművet a három 
ló gyorsan repítette.

 A kocsiszekér néhány évtized 
alatt annyira ismertté és kedveltté 
vált, hogy külföldre is egyre többet 
szállítottak belőle (Itáliába, Ausztriá
ba). Maga V. Károly is használta, aki 
gyakran abban is aludt.

 A császári kocsin a kas végére 
már tető került, oldalát szőnyeg díszí
tette, a derékpárnákat bársonyhuzat
ba bújtatták. A 16. sz. végén a kocsi
kázás a német és francia nemesség kö
rében is hódított. Ekkor jegyezték fel, 
hogy mióta a magyar módra készült 
Kutsche elterjedt, teljesen háttérbe szo
rította a lovaglást és Németországban 
jó hátaslovakat már nem is nevelnek. 
           Ballai Erzsébet

A magyar kocsi Európában

A nap fontossága teszi szükségsze
rűvé, hogy említést tegyünk a tűzoltók 
áldásos munkájáról. Szerepük mindig is 
fontos volt, hiszen anyagi javaink és sok 
esetben az életünk függ hozzáállásuktól, 
szakmai felkészültségüktől. A szélsősé
ges, egyenesen szeszélyes időjárás az idén 
is igénybe vette úgy a polgári, mint a ka
tonai tűzoltók rátermettségét. Csak a mi 
kistérségünkben két komoly tűzesetnél 
bizonyították tettrekészségüket. A szom
szédos Hollóban az erdőtűz terjedését 
akadályozták meg a  maroshévízi katonai 
tűzoltókkal együtt. Ugyanígy a borszéki 
Csibi tanyán kigyulladt két gatter és a kö
rülötte lévő erdőtűz megfékezésénél is je
len voltak a fent említett alakulatok, meg 
a gyergyószentmiklósi katonai tűzoltó 
alakulat. A borszéki polgári tűzoltó testü
let vezetője Simon Zsolt, a tavaly novem
ber 8tól vezeti ezt a lelkes csapatot. Ren
delkeznek egy Magerus tűzoltó autóval, 
amit a pilisvörösvári tűzoltóktól kaptak 

adományként. Az idei megyei versenyen 
első helyet nyertek a polgári tűzoltók cso
portjában és második helyet a gyárak kö
zötti versenyben. A Székelyudvarhelyen 
megtartott megyeközi versenyt is meg
nyerték. Ploiesten, az országos megmé
rettetésen sem hoztak szégyent megyénk
re, az előkelő negyedik helyen végeztek 
(nem csak a gyergyó medence legjobb 
csapata, hanem a szomszédos hat megye 
legjobbja). Érdemes név szerint is megem
líteni a városi polgári tűzoltó testületet: 
Simon Zsolt, Fokt István, Bajkó Róbert, 
Puskás Ferenc, Siklódi István, Kolbert Ist
ván, Pépel Antal, Kopacz György, Kercsó 
László, Blaga Florin, Chisluca Florin, Vild 
Csaba, Ferencz Zsolt, Ferencz Róbert és 
Prezsmer László. A Tűzoltók Napja alkal
mából  gratulálunk nekik és az összes tűz
oltónak az áldozatkész tevékenységükért, 
és további szakmai sikereket kívánunk 
mindnyájuknak. 

Farkas Aladár

Szeptember 13. 
a Tűzoltók Napja

Fakanál

Még tart a befőzések ideje. A nyár 
és az ősz ízeiből szeretnénk minél töb
bet eltenni a hideg, havas hónapokra. 
A kamra polcain szaporodnak a befőt
tes, kompótos üvegek, még teszünk el 
zakuszkát – gombásat vagy paszulyost 
(=bab), és persze külön fejezetet és pol
cot érdemelnek a savanyúságok: ubor
ka vizesen vagy ecetesen, csalamádé, 
káposztával töltött paprika, zöldparadi
csom (errefelé „gogonel”).

Az alábbiakban Ősz Erzsike néni 
rendkívül finom paradicsompaprika ( 
gogos) recept je következik. A zöldség 
megőrzi nem csak szép színét, de  szinte 
olyan ropogós marad, mint frissen. 

70 darab szép, ép paradicsompapri
kát négybe vágunk. Fél kg cukorból, fél 
liter olajból, 1 liter ecetből 56 kanál só, 
zellerlevél, torma, babérlevél és szalicil 
hozzáadásával levet készítünk, amit a 
paradicsompaprikára öntünk. 24 óráig 
állni hagyjuk, időnként kavargatjuk. Üve
gekbe rakjuk és ráöntjük a levet. Ha a 
lé nem fedi a paradicsompaprikát, hideg 
vízzel feltöltjük.   K.T.
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Küküllődombón született 1933ban. A kolozsvári Ion 
Andreescu Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán végzett. 
Volt bábdíszlettervező (1959). 19601979 között a Művésze
ti Középiskola tanára. 1979től önálló szabadfoglalkozású 
művész. Főbb művei: a marosvásárhelyi Nemzeti Színház ka
puja, Petőfi szobor Fehéregyházán, Barabás Miklós szobor 
Mákosfalván, Cantata Profana Szalárdon, Apor Vilmosmell
szobor Segesváron, Haynald Lajosszobor Kalocsán, Múzsa 
Hajdúhadházán, Petőfiszobor Marosvásárhelyen és Kiskunfél
egyházán, a II. világháború áldozatainak emlékműve Keszthe
lyen, Szent Istvánmellszobor Marosszentkirályon, Szent Ist
vánszobor Kiskunfélegyházán, stb. A ’80-as évek elején dolgozott 
Borszéken, az agyagfalvi szoborcsoporton. A gyergyószárhegyi 
szoborparkban van két szobra: Benedek Elek és Gyilkostó le
gendája (1976).  Székelyudvarhelyen egy egész alakos Orbán 

Balázs szobra és Márton Áron szobra. Magyarországon hét, 
de a Kárpát medencében mintegy 50 köztéri szobra van. Fo
lyamatosan készíti a Helikon portrésorozatot. De készített kop
jafát (Magyarkirályfalván), emléktáblát és domborművet (Sütő 
Andrásnak). A műtermét is maga készítette. 19901994 között 
a Romániai Képzőművészek Szövetsége megyei fiókjának volt 
az elnöke. Tagja a kolozsvári Barabás Miklós Céhnek. 2005től 
tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. Egyéni kiállítása volt 
Csíkszeredában (1964), Kolozsváron (1971), Alsóőrön (2006). 
A Megéneklünk, Románia II. díját kapta az agyagfalvi emlékmű
ért, 1976ban a Művésztanárok Országos Kiállításának II. díját, 
majd 1995ben az EMKE kolozsvári testvérek díját.

Forrás: Szabad Újság, Oriskó Norbert interjúja, 2006. március 21.  
Farkas Aladár

Hunyadi László, a szobrászművész

Sîrbu Ştefan: Életem útja
Az életút szerzője jogot, közgazdaságot, és biológiát végzett. Fog-

lalkozott klimatológiával. Dolgozatát elismerte a Dán Meteorológi-
ai Intézet is. Rákkutatással is foglalkozott, eredményeit elküldte az 
Angol Királyi Rákkutató Intézetnek, ahonnan elismerést kapott. A 
BBS Rádió sugározta a Stradivári hegedűjének útjáról írt tanulmá-
nyát, 18 tulajdonosa volt. Levelezett számos nemzetközi hírességgel, 
köztük volt Indira Gandhi, Yehudi Menuhin. Gazdag nyelvtudása 
révén, sokat fordított. Jelenleg rendszerezi irattárát.

A leírtak tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget! 
Lehetőséget biztosítunk mindazoknak, aki meg akarják osztani élet-
útjukat a nagyközönséggel.

Írjanak bátran, hiszen minden ilyen írás érdekes, és ugyanak-
kor tanulságos. Egy letűnt történelmi kor keresztmetszete.

 (Szerkesztőség)

A múlt század elején „megláttam” világunk hideg napját (1922. ja
nuár 11.).  Januárban születtem, de talán az élet sok változatossága „me
lege” igen jó életkörülményt hozott számomra, igen jó szüleim révén. 
Édesanyám jóságos nevelése, édesapám, aki a Királyi udvar orvosa 
volt II. Károly király palotájában, a legkiválóbbakkal elláttak. (Korán 
elváltak, mivel édesanyám nem tudott beilleszkedni az akkori regáti, 
bírhatatlan, rossz, nagyon alacsonyrendű balkáni helyzetbe, úgymond
bírhatatlan alacsonyrendűségévelígy visszatért a mi ragyogó tisztasá
gú, civilizált, kulturált városunkba, Kolozsvárra.) Hadd emlékezzem a 
szép énekre: „Szép város Kolozsvár, mi ott lakunk a Szamosnál...”, mert 
valóban első 26 évünkben jóságos, áldott édesanyámmal, a Szamos 
partján laktunk. Gyerekkorom igazán szép volt, kedves barátaimmal: 
Sanyi, Imi, Chintean, Gurba, Zoli, Laci, Bandi együtt játszottunk, fo
ciztunk, úsztunk a Szamosban naphosszat, télen korcsolyáztunk, ho
kiztunk. Aztán, egy nap, 1928ban jött egy kedves hölgy, és beíratott 
az iskolábakit hova kellett, vallása révén a katolikusokhoz, a refor
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Sîrbu Ştefan: Életem útja
mátusokhoz, én a Monostori 4es számú román elemibe kerültem. Ál
dottak legyenek az akkori jóságos, emberi tanító bácsik. Aztán jött a 
gimnáziumugyanúgy, ki a katolikus, ki a református gimnáziumba, 
én a híres Gheorghe Bariţiu gimnáziumba kerültem. A vakációkban, a 
szabadidőnkben ugyanúgy sportoltunk. Nevelésünk a családban és az 
iskolában példás volt. A cél a civilizált viselkedés, a tisztelet az idősek
kel szemben egy kulturált társadalomban. Egyszerűen kirívó volt az a 
néhány „eltévedt, elveszett, elzüllött ember”. Aztán 1940ben az elvete
medett, szkizofréniás, gyilkos embertelen Hitler felborította mindazt, 
amivel Istenfélő emberiség, szorgalmas emberek Európa szerte építet
tek, szépítettek. Elszéledtünk a sáros, fagyos frontokra, sajnos, a fiata
lok elhaltak. Én Tordára, majd 1942ben Aranyosgyéresre kerültem, 
az „Industria Sîrmei” gyár élelmezési szövetkezetbe, mint raktárnok. 
194344 között hét különböző koncentrációs táborban voltam. Végre 
1945 május 9én ránk köszöntött a világbéke, nem a legjobb politikai 
megoldással. Sajnos, a jóságos édesanyám egy agyvérzés következté
ben igen fiatalon elhalt. Én, akkor, 1948ban, az egyetemen harmad
éves voltam, de a nehéz körülmények miatt, 1947ben a kolozsvári 
Dermata cipőgyárhoz mentem dolgozni. A 4. egyetemi évet estiben 
végeztem, igen jó eredménnyel, de volt egy nagy bűnöm. 194548 kö
zött létezett Kolozsvárt, teljesen törvényesen, Belügyminiszteri enge
déllyel, egy művészeti Román Amerikai Egyesület, aminek én tagja 
voltam. A Dermatában, a Kalkulációs osztályon kezdtem dolgozni. 
Aztán 1948 végén ránk kényszerítettek sok rosszat és nyomort, leír
hatatlan igazságtalanságot. Amikor a gyárunkhoz került egy iszákos 
, munkakerülő „káderes” és megtudta, hogy az Amerikairomán Tár
saságnak tagja voltam, az akkori szokás szerint, letett az úgynevezett 
„munca de jos”ra, így kerültem külső munkárahordárnak, meg az 
óriási udvart rendben tartani. Az összes hulladékot, szemetet a gyár 
végében működő égető kemencébe kellett hordjam. Ez „alig 18 évet 
tartott”, mikor rám is „sütött a Nap”, mert mint „büntetett koldus”, 100 
lej fizetésem volt (kb. 5 dollár) amiből nem tudtam eltartani a családo
mat, el kellett válnom, mert a fizetésem csak a házbérre volt elég. Így 
tengődtem jóakaratú gimnáziumi és egyetemi barátaim révén. 1965
ben elmentem egy volt egyetemi barátom szüleihez egy igen ember
séges család Kolozsvárt, és „végre” egy jó hírt kaptam. Barátom, Ghiţă, 
egy egyszerű, munkás családból származó, intelligens fiú, párttag lé
vén az Országos Szakszervezeti Bizottság elnöke lett. Én elmondtam 
nyomorúságos helyzetemet, és megadták bukaresti lakcímét. Másnap 
írtam is egy levelet a barátomnak. Pár nap múlva egy férfi jelentkezett 
nálam, és azt mondta: káderes vagyok a kolozsvári Megyei Szövetkeze
ti Vállalatnál, és másnap jelentkezzem a kereskedelmi főosztályon, és 
vegyem át közgazdászi foglalkozásom. Másnap elmentem, és átvettem 
kinevezésemet, 1200 lejes kezdő fizetéssel. Nagy, igen nagy lépés volt, a 
100 lejes fizetéstől 1200 lejesre. Lassan helyre hoztam nyomorult hely
zetemet. Béreltem egy nyugdíjas német családnál egy kis, tiszta szobát. 
Kb. 3 év alatt elértem az 1700 lejes fizetést. Az irodánk mellett volt az 
építészeti tervező iroda. Így történtilyen az élet, váratlan eseményei 
folytán egy nap egyszerre jöttünk ki Reichenberger Olgával. Ahogy 
szokták mondani, ”meglátni és megszeretni...”. Így ő lett a feleségem 
nagyon dolgos, pedáns, szorgalmas, ügyes asszony. Később átkerült 
a Megyei Tervező Vállalathoz, ahol pár hónap múlva a „Rezistenţa 
materialelor” irodában, a vállalat legjobbja lett, ebben a az építészeti 

ágban. Így 1968ban „egybekeltünk”. Első házasságomból a fiam, Milan 
már 10 éve a fémiparnál dolgozott. Első gyermekünkkel kaptunk a vál
lalatnál egy kis, 4 négyzetméteres mosókonyhát, ahol feleségemmel, 
lányunkkal, és feleségem első házasságából származó fiával laktunk.  A 
feleségem fiával egy szűk ágyban, kislányom egy kis asztalkán egy ru
hás kosárban aludt, én a szűk kis ágy és a kis kamra között aludtam a 
földön 11 hónapot. A ruhásszekrényünk az udvaron letakarva, hogy a 
ruhák ne ázzanak. Ezután kaptunk nehezen egy elég rossz, szobakony
hát a Széna téren, a vágóhíd közelében. Aztán az elnökünk jóvoltából  
egy 2 szobakonyhás lakást, majd 5 év múlva a „Zorilor” negyedben 
végre kaptunk egy négyszobás lakást, két balkonnal, konyhával, ahol 
emberi körülmények között laktunk. Mikor egyetemi tanulmányaimat 
elvégeztem az Építészeti Minisztériumba neveztek ki, de miután meg
tudták a „bűnömet” hazajöttem Kolozsvárra. Volt egy hobbim, a sok 
tudomány: orientalizmus, világtörténelem, a zene és a sport, meg az 
idegen nyelvek. Mivel Kolozsvárt volt  hét konzulátus, megtanultam 
az olasz, az angol, a francia és a német nyelveket, majd családi körben, 
egy görög barátomtól a görögöt is. 1972ben, mikor az ország eladóso
dott külföldön, Bukarestben megépítették a Nemzetközi Vásárcsarno
kot, óriási építmény volt. Az akkori Külkereskedelmi Akadémián csak 
orosz nyelvet tanítottak, és amikor kényszerből beengedték a nyugatia
kat, nem volt aki szót értsen velük. Habár nem voltam pártagde nem 
kaptak mást, aki annyi nyugat nyelvet ismert volnaBukarestbe hívtak 
(egy bizalmas kísérővel), aki szerencsére rendes ember volt). A luxus 
Ambasador szállodában szállásoltak el, elegánsan kiöltöztettek, hogy 
reprezentálni tudjak. A külkereskedelmi igazgatónak hét osztálya volt. 
Sikerült a japánokkal, franciákkal, lengyelekkel, belgákkal, olaszokkal, 
svájciakkal, délafrikaiakkal jó pár száz millió dollárt hoznom az or
szágnak. A jutalékot (comision) persze a Minisztérium vette felén 5 
banit sem kaptam, lévén osztályidegen. 

A családom elrendeződött, ki jobban, ki nehezebben. A fiam két 
év múlva már nyugdíjas. Ő egy holland érdekeltségű vállalatnál 39 
évig dolgozott, legalább tízszer bejárta a fél világot, Hollandiától Auszt
ráliáig, Kínáig. A feleségem első házasságából származó fia, lánya csalá
dosok. A fiú, Pista, igen ügyes, szorgalmas. Törökbálinton épített házat 
és ott él. Most készül Írországba. A lány, Teréz , rossz férjet kapott, 
igen iszákos. Készül elhagyni , két gyermekük van, Alpár, még isko
lás, Dalma, a kolozsvári Zenakadémián negyedéves. Járt már Pesten, 
Párizsban. Az én két unokám, Robert, három évig kint volt Németor
szágban, egy kiírt versenyt megnyert, és ő a német fémipari vállalat 
kolozsvári igazgatója. Az egyetemen menedzsmentet végzett. A lány 
unokámBeatrix- harmadéves az egyetemen, menedzsmentet tanul. 
Krisztina lányunk az Egyesült Államokban tanul, jó eszű, értékelik is.

Sajnos, a butaságnak ára, elköltöztünk Borszékre, ahol egy igen 
rossz házvásárba vágtunk. Perben vagyunk miatta évek óta. Reméljük, 
hogy megnyerjük, és visszatérhetünk ebből a nyomorúságos városból. 
A feleségem három testvére keveset segített (szinte semmit, hogy szé
pen fejezzem ki magam. Erre a feleségem is rájött), sőt nagy rosszat 
tett. Remélem, HAZA kerülünk a civilizációba, a kultúrába. Elegünk 
volt a sok, igen sok „semmilyen” emberből elnézést, de tisztességes az 
elég kevés van. Elnézést kérek a tisztességes, igaz emberektől, ismerő
söktől, barátoktól.

    Hálás tisztelettel, Sîrbu Stefan

Nem hagyhatom szó nélkül
Szerkesztői minőségem lehetővé teszi, sőt megköveteli, hogy az újságba bekerülő anyagokat az olvasó előtt megismerjem. Vannak olyan írások, ame

lyek stílus, vagy helyesírási hibákat tartalmaznak, esetleg bonyolult fogalmazásuk miatt kell javítanom rajta. Vannak mások, olyanok, amelyek tartalmuk 
miatt nem, vagy aligha kerülhetnek az oldalakra, vagy olyanok, amelyek értékes, olvasmányos tartalmuk ellenére annyira nyers és sértő részt tartalmaz
nak, hogy ha be is kerülnek a lapba, ne hagyjuk szó nélkül.

Ilyen írás Sîrbu Ştefan Életútja, amely, el kell ismernem, egy jól összeállított, olvasmányos írás, ha valamikor rászánná magát és leírná, érdekes önélet
rajzi regény kerekedhetne belőle. Ám Sîrbu úr, akárcsak az egykori tehén, a végén belepottyantott egy nagyot az addig  megteremtett szépbe. Mert nem 
lehet megérteni, hogy egy eléggé kalandos, nehézségekkel és elégtételekkel tele önéletrajzi írás végére miért kell sértegetnie összességében a borszékieket, 
Borszéket. Elfelejtette, hogy pontosan a második világháború után, amely saját bevallása szerint annyi kárt okozott, egy közösség megvádolása vagy elíté
lése bűnnek számít? Nem lett volna szebb befejezés, ha  „visszatérhetünk ebből a nyomorúságos városból… Remélem, HAZA kerülünk a civilizációba, a 
kultúrába, elegünk volt a sok, igen sok semmilyen emberből…” helyett egyszerűen leírta volna, hogy a pereskedés és a sok keserűség arra készteti, hogy 
visszatérjen előző lakhelyére.

Lehet, akkor egy kedves, sok megpróbáltatáson átesett de kárvallott öregúrra emlékeztek volna a borszékiek. De így!?  Ivácsony József



30 éve, 1977 augusztus 24én hunyt el Kolozsvárott 
Kós Károly író, grafikus, építész, könyvkiadó és politikus. 
Nyugodt lélekkel nevezhetjük polihisztornak. Hosszú éle
te –94 évet élt alatt hatalmas örökséget hozott létre: épí
tett ( óbudai református parókia és imaterem, zebegényi 
református templom, kolozsvári református templom, a 
budapesti állatkerti pavilonok, a sepsiszentgyörgyi Szé
kely Múzeum épülete, a sepsiszentgyörgyi vármegyei kór
ház, az utolsó Habsburg, IV. Károly megkoronázásának 
díszítési munkálatai, csíksomlyói Kalotház, stb.), lapot 
írt és szerkesztett (Keleti Újság, Napkelet), megírta Budai 
Nagy Antal históriáját, A havas, a Varju nemzetség és Az 
országépítő c. regényeket, számos építészeti szakmunkát 
jelentetett meg. Könyvgrafikai remekei ma is csodálatot 
váltanak ki a könyvbarátok körében. 1921ben Paál Árpád
dal és Zágoni Istvánnal együtt megjelenteti a „Kiáltó Szó” 
című röpiratot, amelyben szervezkedésre, munkára, cse
lekvésre buzdítja a romániai magyarokat.  Nem kívánjuk 
felsorolni műveit,  munkásságát méltatni sem lehet egy rö
vid írásban. Csupán emlékezünk Kós Károlyra, aki saját 
szavaival így summázta életét:”A legszebb élet, amit ma
gamnak el tudtam képzelni”.  Örök nyughelye a kolozsvári 
házsongárdi temetőben, az erdélyi Pantheonban van.

   „Kiáltó szó
Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyarsá

gához
(részletek)
... Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak vala

mit, valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót 
becsaptak, hogy legyen zárva mindörökre. Ahová a ma
gunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, 
és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vág
tunk a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába; onnan 
dobtak le minket.

Tudjuk miért.
***
... Régi zászlónk összetörve, fegyverünk csorbalelkün

kön bilincs.
De tudom: talpra kell állnunk mégis.

De tudom: újra kell kezdeni az izzadságos, nehéz mun
kát.

Tudom: vágni fogjuk a kemény, vad sziklába az utat, 
melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk 
újra csak felfelé!

***
...
Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a 

munkára. Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómi
ája.

De kiáltom mégegyszer azt is: aki gyáva, aki rest, aki 
alkudni akar, az nem közénk való, mert az a mi igazi ellen
ségünk, a mi árulónk.

Ezt kiáltom, és hinni akarom, hogy nem leszek még
sem pusztába kiáltó szó csupán...” 

Összeállította Kolbert Tünde
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

„A legszebb élet…”

Kolozsvár - Monostori úti református templom (tervezte: Kós Károly)


