
Úgy bizony, amirõl évekkel
ezelõtt csak feltételes módban be-
széltünk, valósággá vált, EU tagok
lettünk. 

Sokan már egy-két évvel ez-
elõtt megjósolták, és igazuk lett,
hogy Románia teljesíti vagy nem
az EU által megszabott feltétele-
ket, úgyis felveszik az Unióba, hi-
szen a gazdag Nyugatnak kell az
újabb piac, kell az olcsó munka-
erõ, kellenek a jól képzett orvosok,
mérnökök, tudósok, kibernetiku-
sok. Mert, hogy ez az ország nincs
felkészülve az uniós tagságra az
olyan biztos, mint az, hogy a
Bükkhavas magasabb a Kerek-
széknél. Vehetjük bármelyik
szempontot, egyet sem találunk,
amelyik amellett tanúskodna,

hogy megfelelünk a nyugati köve-
telményeknek. 

Ha megnézzük a sokszor em-
legetett környezetvédelmi fejeze-
tet, amit Románia már több mint
két éve lezártnak tekint (mármint,
hogy tejesítette a követelménye-
ket), látjuk, hogy többek között a
városok alig 15 %-ának van kör-
nyezetbarát szeméttárolója, patak-
jaink, folyóink és erdõszéleink tele
vannak szeméttel, bárhol az or-
szágút mentén a parkolók viríta-
nak és bûzlenek a szeméttõl. Ezek
azonban csak azok a dolgok, ami-
be az egyszerû jóérzésû ember
lépten-nyomon belebotlik. Nem
beszéltünk még az aranykiterme-
lés még létezõ cián-iszap tavairól,

A Borszékért Alapítvány közérdekû lapja
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Kitörni innen

Egy görbe kard az éles láthatár,
szétszabdal látásmentõ álmokat,
nem érhet földet égre szárnyalás
lesújt reám s mint hullát fosztogat.

Kijutni, futni nem hagy, nem lehet
kitörni innen, szökni nem tudok
s mint inget lengeti a lelkemet,
a véreset, ha visszafordulok

Végig kell néznem, mint szakad reánk
szelíd dúlással Balkán-barna nép,
mely sáskamód rólunk mindent lerág,
mi megmaradt, mit sírba mentenénk.

Hallgatnom kell a halkulót, a szót,
hordóban dünnyög, mélyen föld alatt,
a szó, mely engem megfogalmazott
s a hallgatás halál, ha rám szakad

s nemzethalálból nincs feltámadás,
hiába tud már Isten magyarul,
fel nem támad, ki támadásra vár,
halálába végképp beletanul.

Kit nem vág ketté tûzkard-láthatár
és elbocsájt sok tártkarú kereszt,
rá árvasága szürke varja vár,
mert eltépett itt minden gyökeret.

2006 december 23-24.

EURÓPAI UNIÓ TAGOK VAGYUNK

folytatás a 2. oldalon

Egy rendõrvicc

A rendõrt vizsgáztatják. A vizsgabiztos ke-
resztkérdést tesz fel neki:

– Adott a következõ helyzet: két autó össze-
ütközik, a szemben lévõ házból lövéseket hall,
majd segélykiáltást, kigyullad a közelben lévõ
benzinkút, a tér túlsó végén lévõ bankból két
tag lép ki, túszul ejtve az egyik titkárnõt és a lo-
pott pénzzel épp egy taxiba próbálnak beülni.
Mit tesz ebben az esetben?

– Levetem a rendõrruhát és elvegyülök a tö-
megben. ☺☺☺
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nem beszéltünk Verespatakról, aminek
az elvi jóváhagyása már megvan, vagy
nem beszéltünk azokról a titkos vagy fé-
lig titkos lerakó helyekrõl, ahová a nyu-
gati államok szemetét, vagy az atomre-
aktorok elhasznált tüzelõanyagját
szállítják.

Ha az utak állapotát nézzük, tör-
tént némi elõrelépés amióta Borbély
László kezében van „az olló és a posz-
tó”, örvendezünk is sûrûn, hogy ilyen
útjaink soha sem voltak, de sajnos akik
voltak nyugatabbra, azok tudják, hogy
ott már évtizedek óta az erdei, vagy
községi utak ilyenek, nem is beszélve
arról, hogy Romániának gyakorlatilag
autópályája nincs.

Forgalmi törvényünk, az viszont
van és tegyük hozzá, hogy teljesen EU
konform, éppen csak nem lehet alkal-
mazni. Mert ugyebár ez a törvény elõ-
írja, hogy állatokkal, vagy állatok által
vontatott jármûvel nem szabad járni az
országutakon (DN). Ez szép is, de ah-
hoz, hogy ezt be is lehessen tartani,
elõbb mellékutakat kellett volna építe-
ni, mert jelen pillanatban az ország-
utak mentén lévõ falvak jószágait vagy
a lóvontatta mezgazdasági szerszámo-
kat elméletileg nem lehet kivinni a
legelõre illetve a szántóra. Ugyancsak a

fent említett törvény, európai módra,
helységben 50, sok helyen pedig 40
km/h-ra szabja meg a megengedett se-
bességet. Ez szép volna, ha volna egy
párhuzamos autópálya és aki siet,
menjen ott. Így azonban EU-konform
törvény ide, avagy oda, bizony sokszor
meg kell szegnünk a szabályokat, mert
ha minden törvényt betartanánk, lóhá-
ton, a mezõkön hamarább érnénk Ko-
lozsvárra, mint autóval.

Na de hagyjuk ezeket, hiszen, sajnos
mi nem hallathatjuk szavunkat Buka-
restben, de reméljük, hogy ha nem is egy
suhintásra, de javulni fog a helyzet. Néz-
zük, mit is hozott jót az EU tagság. Nincs
szándékomban most mindazokat az elõ-
nyöket felsorolni, amelyek a belépéssel
járnak, csak egy párra próbálok rávilágí-
tani. Elõször is itt van a szabad forgalom
joga, fogalma, Ez azt jelenti, hogy mi,
mint uniós polgárok szabadon közleked-
hetünk a tagországokban, csupán a sze-
mélyi igazolványunk (CI) felmutatásá-
val. De figyelem, most a határnál nem
kérik az egészségügyi biztosítást, ezért jó,
ha nálunk van az Egészségbiztosító kár-
tyánk, ugyanis bármilyen baleset vagy
betegség ér az Unióban, ez a kártya el-
sõdleges orvosi ellátást biztosít. Ez ter-
mészetesen vonatkozik azokra, akik tu-
ristaként mennek a határon túlra. 

Vannak azonban nagyon sokan
akik a jobb élet reményében hagyják el
Erdélyt, munkát keresve Magyarorszá-
gon, vagy még nyugatabbra. Azoknak,
akik ilyen reményekkel akarnak elin-
dulni, azt mondhatom, hogy az a bizo-
nyos kerítés most sincs kolbászból, ha
csak lehet, ne hagyjuk el szülõföldün-
ket de ha nagyon muszáj, vagy nagyon
kecsegtetõ ajánlatot kapunk, menjünk,
gyûjtsünk egy kis tõkét, aztán térjünk
vissza. 

Térjünk vissza és itt erõsítsük kö-
zösségünket, hiszen V.C. Tudor és hí-
vei, amikor valaki elmegy közülünk,
kajánul csak annyit jegyeznek meg:
eggyel kevesebb. 

Befejezésként egy jó tanácsom len-
ne, fõleg a fiataloknak, de a középkorú-
ak is elfogadhatják, minél hamarább és
minél jobban el kell sajátítani az angol
vagy a német nyelvet, vagy ha lehet
mindkettõt. Ezeknek a nyelveknek a
birtoklása olyan eszköz, amivel itt, szü-
lõföldünkön is európai polgárként ér-
vényesülhetünk. Legyünk sokoldalú-
ak, többnyelvûek, de soha ne adjuk fel
nyelvünket, kultúránkat. Vigyázzunk
arra, hogy ötven, esetleg száz év múlva
is magyar szó fogadja az ideérkezõt, a
Kárpátok eme legkeletibb medencéjé-
ben. Ivácsony József

Mostanában Szovátán jártam,
kérdezõsködtem a tanács egyik al-
kalmazottjától és néhány lakostól is:
fejlõdött-e, s ha igen, milyen mérték-
ben fejlõdött az utóbbi 10 évben vá-
rosuk. A beszélgetõtársaim elsõ sor-
ban Péter Ferenc polgármestert
dicsérik, aki a második mandátumát
tölti. Egyetemet végzett, józanéletû
fiatalember, aki szívügyének tekinti a
rábízott kisváros és üdülõtelep sor-
sát. Több EU-s pályázatot írtak és
nyertek. A legutolsó 3,6 millió eurós,
utak, hidak javítására, a csatorna-és
vízhálózat felújítására. 1 milliárd 540
millió eurót tervezésre és a külvárosi
utak felújítására nyertek. A felújítás-
ra szánt pénzekbõl 2 sportcsarnokot
építettek, most épül a harmadik a vá-
ros központjában. Szovátán sikerült
idõben eldönteni, hogyan lehet
Sapard pénzbõl a falusi turizmust
fejleszteni. Meghagyva a régi, svájci
stílust, a tulajdonosok 6-7 villát épí-

tettek- újítottak fel pályázati pénz-
bõl. A város költségvetésébõl ravata-
lozót építettek, felújították a kultú-
rotthont, kb. 100 km utat
aszfaltoztak, ugyanakkor építettek
egy 8 milliárdos épületet, amely a
hegyimentõknek, utászoknak és a
SMURD szekciónak ad otthont. A
költségvetésbõl kilenc rohammen-
tõst, két SMURD-ost, egy sofõrt és
kultúrfelelõst fizetnek. A tûzoltók is
a polgármesteri hivatal emberei. A
város központjában telkeket és régi
házakat vásároltak, ott fogják kiala-
kítani az új városközpontot. Két hek-
tárnyi területen új futballpálya épül.
A városnak  egy 25 ágyas kórháza is
van. A vállalkozókat szívesen látják,
területet adnak a befektetõknek és új
munkahely-teremtõknek. Így 1 ha te-
rületet adtak a 40 embert alkalmazó
Hochland cégnek, amely tejgyárat
épített. A városban több fafeldolgozó
kisvállalat  van, a bútorgyár 800 sze-

mélyt, egy olasz cég 150-et, egy ma-
gyar cég 150-et, egy izraeli 50 dolgo-
zót alkalmaz. A cserepet gyártó izra-
eli cég az útrongálásért követ ad, és
útjavításra szolgáló gépeket bocsát a
város rendelkezésére. Épülõben van
egy 40 lakrészes ANL lakás a fiata-
loknak. A turizmusban dolgozók szá-
ma 850-900 körül van, csak a Danubi-
us RT-nek  250-300 alkalmazottja
van. 

Hát ennyit mondott úgy egy
szuszra a Polgármesteri hivatal egyik
alkalmazottja. Biztosan vannak dol-
gok, amikrõl meg is feledkezett... De
a lényeg, hogy az egész város, az
üdülõ azt mutatja, azt sugallja, hogy
van munka, van jövõ ! 

Nem hasonlítgatok most Bor-
székkel... Pedig merem állítani, hogy
Borszék és környéke sokkal szebb,
éghajlata kellemesebb, és sokkal töb-
bet érdemelne.

Borsi Gyöngyi  

EURÓPAI UNIÓ TAGOK VAGYUNK

SZOMSZÉDOLÁS SZOVÁTÁN

folytatás az 1. oldalról



Borszék, földrajzi
fekvésének köszönhe-
tõen számos pozití-
vummal rendelkezik,
de sajnos a kulturális
élet nem tartozik ezek
közé.

Bármelyik irányba
tekintünk, a legköze-
lebbi kulturális és köz-
mûvelõdési intézmény
több tíz, illetve száznál
is több kilométerre van
Borszéktõl. Ehhez tár-
sul az infrastruktúra
hiánya és ez már elég,
hogy elkerüljék fürdõ-
városunkat színházak,

bábszínházak, folklór
és zene együttesek stb.
Az élõ eladások, ren-
dezvények hiánya, ha
nem is fogalmazza
meg mindenki, ûrt
hagy a lelkekben.

M e g a l a ku l á s á v a l ,
tevékenységével, ren-
dezvényeivel az ECO
Kulturális Egyesület
ezt az ûrt szeretné
részben pótolni.

Hagyományterem-
tési szándékkal de-
cemberben indította
útjára az egyesület az
„Ünnepeljünk együtt”

címû, kiállítással egy-
bekötött gyerekelõ-
adást, amit a nézõteret
betöltõ szülõknek

szervezett reggelig tar-
tó bál követett.

A Hargita megye
Tanácsának támogatá-
sával létrejött rendez-
vény eredménye, sike-
re arra buzdít, hogy
köszönetet mondjak
mindazoknak, akik
egész évben mellet-
tünk álltak, segítettek
és szponzorizáltak. Kü-
lön köszönet illeti a
szülõket, akiket még
nagyobb összefogásra
szeretnénk bíztatni,
Borszék kulturális éle-
tének jövõje érdeké-
ben.

Az ECO Kulturális
Egyesület nevében

Fazakas Csaba
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ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT

NÉPTÁNC BORSZÉKEN

November és december hónapok folyamán nép-
táncoktatáson vett részt mintegy 28 borszéki fiatal,
amelyet a Borszéki Ifjúsági Fórum és az Ecoul kulturá-
lis egyesület szervezett. Az oktatás ez év augusztus va-
lamint szeptember folyamán fog folytatódni. Ugyan-
akkor július hónap folyamán ditrói és borszéki
gyerekek részvételével egy hetes néptánctábort fo-
gunk szervezni. Augusztus 12-én a gyergyói medence
néptáncegyütteseinek részvételével néptánctatlálkozó
színhelye lesz a Hármasliget.

Köszönjük a Communitas alapítványnak az anyagi
támogatást, amely által lehetõvé tette a  rendezvények
megszervezését.    

VICCEK

Egy rendõr bemegy Bécsben  egy trafikba:
– Do you speak English? – kérdezi
– No sir.
– Sajnálkozva továbbmegy egy másikba:
– Do you speak English?
– Yes.
A rendõr rámutat egy cigarettás dobozra:
– Marlboro.

☺☺☺
A skót szomszédasszonyok beszélgetnek:

– Hallom, szomszédasszony , hogy a férjét sikerült le-
szoktatni a dohányzásról! Hogyan csinálta?

– Egyszerû volt. Minden barátját megkértem, hogy
ezentúl ne adjanak neki cigarettát.
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MIT TANULTAK A RÉGI ISKOLÁBAN ?
„Az iskolák az egyház veteményeskertjei” – olvasha-

tó az 1595-ös törvénycikkben. Ez a kijelentés inkább
csak nyugtázása volt a fennálló rendnek mintsem prog-
ramadás. Az iskola e korai századokban egyházi intéz-
mény volt mind a katolikus, mind a protestáns egyház fel-
fogása és gyakorlata szerint. 

Ennek legfõbb bizonyítéka a tananyag volt. Városi és
falusi iskolákban egyaránt a katekizmus és a bibliai tör-
ténetek jelentették a tananyagot, ezek szövegein tanulták
meg az olvasást is a gyerekek.

A 16. században születtek meg az elsõ magyar ábé-
céskönyvek. Ezek az ún. „katekizmus-ábécéskönyvek”
voltak, elsõ oldalaik tartalmazták az ábécét, magán és
mássalhangzókkal végzõdõ gyakorlatokat, betû összekap-
csolási táblázatokat. A könyv többi részét kitevõ katekiz-
mus egyben olvasásgyakorlási szöveg is volt.

Az elsõ, ma is ismert ábécéskönyv, az ún. kolozsvári
ábécéskönyv 1552-ben jelent meg feltehetõen Heltai Gás-
pár nyomdájában. E korszak olvasástanítási módszere a
középkorra nyúlik vissza. Ahogy Mészáros István írja: „A
14-15. századi tanító a megfelelõ kihangzással (bé, el, ef)
együtt tanította meg az egyes mássalhangzókat, mert  tu-
lajdonképpen nem olvasást tanított, hanem grammatikát”.
Ez tette oly nehézzé az olvasás megtanulását egészen a 18.
század végéig, sõt esetenként még késõbb is.

A „mester”, ahogy még a múlt század végéig is ne-
vezték a falusi tanítót, legfõbb tevékenysége sok esetben
nem is tanítás volt, hanem a templomi kántori szolgálat
elvégzése. Ez a fontos tisztség a pap munkatársává tette
õt, s jelentõs tekintélyt biztosított számára. Elsõsorban e
feladat betöltéséért kapta illetményét. 

A régvolt mesterek e téren végzett tevékenysége igen
tiszteletre méltó. Kereszteléskor, esküvõkön, temetéskor
betöltött szerepük évszázadokon keresztül segített pa-
rasztságunk eléggé nyomorúságos életének emberi kere-
tet, közösségi tartalmat adni. A mester kántori munkája
nem vált iskolai munkájának a kárára, sõt. A gyermekek
zenei nevelése révén jelentõs szerepet töltöttek be a ma-
gyar népzenei kultúra, az értékes népi hagyományok gon-
dozásában. Kántori-tanítói mûködésük harmonikusan
egészítette ki egymást. Fontos tantárgy volt tehát az ének
a régi iskolában, nem az elmélet, hanem maga az ének-
lés. Fontosságát adta, hogy az iskolás gyerekek templomi
énekszolgálatot is teljesítettek, tevékenyen közremûköd-

tek az egyházi szertartásokban. De az énektanulás az esz-
tétikai-érzelmi nevelést is szolgálta. A görög pedagógia
egyik legfontosabb tanulsága a középkor számára -és ké-
sõbb is- éppen a zenének a nevelésben való kiemelkedõ
szerepe volt. Korábbi századok intenzív énektanítási gya-
korlatában mintha Platón megállapítása csengene vissza:
„Azért van olyan nagy fontossága a zenei nevelésnek,
mert a ritmus és dallam hatolnak be legjobban a lélek
belsejébe, azt hatalmas erõvel megragadják, s jó rendet
hozva magukkal, azt, ki helyes elvek szerint nevelkedik,
rendezett lelkû emberré teszik... A zene nem végzõdhetik
másutt, mint a szép szeretetében.”

A középkori tankönyvet egy nagyon népszerû és
hosszú élet hasznos könyv váltott fel, a „Hármas Kis Tü-
kör” –amelyet 1771 és 1868 között használtak. Többször
átdolgozták és bõvítették, míg a sokféle toldalékkal való-
ságos kis enciklopédiává nõtt. Szerzõje, a hajdani nagy-
kõrösi református rektortanító, Losonczy Mányoki István.
Fontosnak tartotta az anyanyelven való tanulást, haszon-
talannak a latin nyelv tanítását az alsóbb osztályokban. 

A Hármas Kis Tükör neve szerint három fõ részre ta-
golódott (Magyarország Kis Tükre, Erdély Kis Tükre és a
Szent História). Az országismertetõ részek földrajzi és
történeti fejezetekre oszlanak, de a történelmi utalások
minden fejezetet átszõnek. A tankönyv úgy volt megalkot-
va, hogy a legnemesebb értelemben vett haza szeretetére
és megismerésére nevelt. 

Csokonai, Kölcsey, Berzsenyi, Jókai, Petõfi, Kossuth
Lajos, írók, tudósok ebbõl a kis könyvbõl tanultak. Min-
den bizonnyal Kõrösi Csoma Sándor is ebben olvasott
elõször a magyarok távoli õshazájáról. Ez a könyvecske
felül tudott emelkedni a felekezeti korlátokon is, mert a
protestáns hittételeket elhagyva a katolikus iskolákban is
használták. 

Legnagyobb számban mégis olyan paraszti szárma-
zású tanulók forgatták, akik sohasem kerültek felsõbb is-
kolába.

Tankönyveink mára kibõvültek, változatosak, érde-
kesek (sokszor érthetetlenek), a tudásgyarapodást szol-
gálják. Csak az éneklés maradt el az iskola életébõl, pe-
dig máig alkalmazhatnánk a görög iskola hagyományát;
nagy szükség volna ma is a közösségformálásban, szemé-
lyiségfejlesztésben.

BBaallllaaii EErrzzsséébbeett  

JÓ TUDNI…
Az európai egészségbiztosítási kártyát a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztártól kell igényelni. A kéréseket

Csíkszeredában kell leadni, naponta 8-15 óra között. Érdeklõdni lehet a 0800. 980-as ingyenes telefonon. Ez a kártya
csak hat hónapra érvényes, és 2,17 lejt kell fizetni érte. Hét nap alatt kézbesítik a kérelmezõ lakhelyén.

A Megyei Útlevélosztály naponta fogad ügyfeleket 13-14 óra között kérésleadás ügyben, és hétfõn szerdán és pén-
teken 8,30-14 óra között bocsát ki útleveleket. Feltételezhetõen már nem lesznek sorok, mert egyszerû kártyaformájú
személyazonossági igazolvánnyal is át lehet lépni a határt. Egymegállós ellenõrzést vezettek be a román-magyar hatá-
ron. A Magyarországról érkezõket a román területen, míg a kiutazókat magyar területen ellenõrzik. F.A.



... avagy a téli ünnepek alkal-
mából szervezett kulturális te-
vékenységrõl

Az ECOU Kulturális Egyesü-
let, Borszéki Ifjúsági Fórum és a
Maroshévízi Tanulók Háza, Bor-
szék Fiók közös szervezésében
karácsony  alkalmából az
alsóborszéki kultúrotthonban
hangokban - színekben  gazdag
elõadásra került sor. Az ECOU
Kulturális Egyesület tanulóinak
3 órás könnyûzenei produkciója
mellett, vizuálisan fotóvetítés
segítségével, Molnár Csilla IX.
és Mosneág Gellért VIII. tanuló
klasszikus zenei kíséretében
végre megadatott a lehetõség
egy más jelleg kulturális tevé-
kenység bemutatására is, a ke-

rámia körnek.
M e g j e g y z e m
több mint 30 is-
kolás egész évi
munkája gyü-
mölcsét követ-
hették figyelem-
mel az
é r d e k l õ d õ k ,
agyagmodellek,
színes rajzok,
melyek mind a
gyermeki õszin-
teségrõl, emberi
sokszínûségrõl,
szabad akaratról

tanúskodnak. Természetesen
ugyanígy jellemezhet a zenei
aktivitás is, a jó hangulatkeltés-
hez hozzátartozik az Ego és ze-
nei darab közös nevezõre jutta-
tása, magyarán szeretni azt,
amit csinálunk. A mellékelt ké-
pen látható Ambrus Lehel VII.A
Tündérkert legendája,
bükkhavasi felsõvár és kerek-
széki alsóvár illusztrációja,
Mincsor Hunor VIII. Kobrája és
Rácz Norbert VIII. Evolúció cím
munkája. 

Következtetésként annyit,
hogy ilyen jellegû közös kulturá-
lis tevékenységek  megszerve-
zése a továbbiakban nélkülöz-
hetetlen közösségünk számára,
kellemes meglepetés a nem

helyben lakó borszékieknek és
egyben üzenet mindenki szá-
mára:

- Érdemes...! - Kulturális élet
nélkül nincs közösség, közös-
ség nélkül nem lehet jólét.

Móga Attila

Január 15-én, hétfõn este sugározta a
TVR1  nagy nézettségnek örvendõ mûso-
rát, a Reflektor-t amelyben ismét Borszék
pusztuló képét  mutatták meg a nagyvilág-
nak. Döbbenetes képsorok a megboldogult
borvízfürdõrõl, amely még nem is oly régen
az üdülõ és gyógyfürdõ fõ attrakciójának
számított. Romos villák, kihalt sétáló utca,
fantomüdülõ... A megszólalók kárhoztatták
a Borszékrõl megfeledkezõ  Turisztikai Mi-
nisztériumot, sajnálkoztak, magyarázták a
bizonyítványt... Ezzel párhuzamosan a né-
zõk láthatták a szép szovátai képsorokat.
Kiáltó az ellentét. Pedig Szováta is meg-
szenvedte a rendszerváltozást, ott sem a
mennybõl az angyal, sem a minisztérium
tette rendbe a dolgokat,  hanem a szováta-

iak. Mi még mindig a mindenható gazdag
befektetõkre és az illetékes minisztérium
jóindulatára várunk, majd csak felfedez-
nek, megváltanak, újraépítik–szépítik
Borszéket. Pedig elég volna, ha a közmon-
dásnak megfelelõen segítenénk magunkon,
és akkor az Isten is megsegítene.  Mintha
a sült galambot  várnánk... S ha egyszer
tényleg felénk repülne (mert repkedtek er-
re érdeklõdõk elég szép számmal az elmúlt
17 év alatt), nem fordítunk-e hátat neki,
mert  idõközben vegetáriánusok lettünk ?

Kolbert Tünde 
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ZENE ÉS KÉPZÕMÛVÉSZET

Egy TV adás margójára

VICCEK

Két cigány találkozik:
– Mit hallok? – kezdi az

egyik. Egyenruhában járatod a
gyerekeidet? Hogy telik erre?

– Tudod, úgy, hogy egyen
van ruha, egyen nincs.

☺☺☺

Az anyós már több hete
vendégeskedik a fiataloknál. Az
egyik este megkérdezi a võtõl: 

– Mondd fiam, van még
olyan könyv nálatok, amit nem
olvastam?

– Igen! A menetrend.

☺☺☺

Abdul, bekopog a könyvárus
Hasszánhoz, hajnali háromkor:
– Korán van?
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2007-es
esztendõt Szent Erzsébet évnek nyilvánította. Érthetõ
az odafigyelés, hiszen Szent Erzsébet tisztelete és em-
léke századok óta él a keresztények és a karitatív tevé-
kenységet folytatók körében. Életszentségét történel-
mi valóság és legendák övezik. Szinte nincs a
mûvészetnek egy olyan ága, amelyik ne örökítette
volna meg tetteit, ne ábrázolnák emberi nagyságát.
Élete népeket és nemzeteket kapcsol össze a szeretet
erõs szálaival, és bátorítólag hat a közös Európa építé-
sében. Négyszáz évvel ezelõtt született Sárospatakon,
II. András király és Gertrúd királyné gyerekeként. Alig
négyéves, amikor 1211-ben eljegyezték I. Hermann
türingiai õrgróf kilenc évvel idõsebb fiával. Oda is köl-
tözött. Alig hatéves, amikor édesanyját meggyilkolják.
1216-ban újabb csapás érte, võlegénye váratlanul el-
hunyt. Rá egy évre meghalt az õrgróf is. A 16 éves IV.
Lajos, aki apja örökébe lépett, 1221-ben feleségül vet-
te Erzsébetet. Boldog házasságban éltek. Hazalátogat-
tak Magyarországra, hogy találkozzanak a királyi csa-
láddal. Erzsébet egy fiúgyermeknek adott életet, akit
Hermannak kereszteltek, de 18 éves korában meghalt.
1224-ben megszületik Zsófia lányuk. Férje II. Frigyes
császár oldalán részt vett az V. keresztes hadjáratban,
a Szentföld visszafoglalásában, de megbetegedett és
1227-ben meghalt. Erzsébet rá egy pár napra, világra
hozta harmadik gyermekét, akit Gertrúdnak nevez-
tek. Erzsébet addig is sokat tevékenykedett, kórházat
építtetett, de férje halála után teljes életét és vagyonát
a szegények megsegítésének szentelte. A várban, ahol
lakott, naponta 900 szegény kapott meleg ételt. A tar-

tomány jólelkû asszonyait megtanította szõni, fonni,
varrni, hogy az elkészült holmikkal segítsék a szegé-
nyeket. Anyósa nem nézte jó szemmel Erzsébet kari-
tatív ténykedését és télvíz idején gyerekeivel együtt
kizavarta a várból. Eisenachba menekült, de a lakos-
ság a várbeliek haragjától félve nem merte befogadni.
Egy istállóban húzta meg magát. Hányatott életérõl
tudomást szerzett Eckbert bambergi püspök, aki
Pottenstein várába hozatta az unokahúgát. II. András
is tudomást szerzett lány mostoha sorsáról és követe-
ket küldött érte, hogy hazavigyék. De  továbbra is vál-
lalta a megaláztatást, a nélkülözést. Kérõje több is
akadt, mert nagyon szép volt, de  mindenkit kikosara-
zott. Az  jegyese már az Úr Jézus volt. A sok munka, a
súlyos betegek ápolása és a tudatosan vállalt vezeklõ
életmód következtében fiatalon távozott az Égi Hazá-
ba. 1231. november 17-én adta vissza lelkét Teremtõjé-
nek. Marburgban helyezték örök nyugalomra. A hely
a betegek, a szegények, a hívõk egyik legkedvesebb
zarándokhelye lett német földön. A közbenjárására
történt csodák annyira ismertté tették, hogy IX. Ger-
gely pápa 1235-ben szentté avatta. Az esztergomi ba-
zilika hálaadó szentmiséjén jelen volt II. András király,
aki boldog atyai szívvel adott hálát az Istennek, hogy
leánya, a sok földi szenvedés után a szentek táborá-
ban van. Erzsébet olyan példakép ma is, aki felebaráti
szeretetre sarkallja szerte a világon a jó szándékú em-
bereket.

Összeállította Farkas Aladár, Marics József cikke
alapján, Katolikus Kalendárium, 2007.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBETRE EMLÉKEZÜNK

JELES NAPOK- JELES SZEMÉLYISÉGEK

Az új évet új rovattal indítjuk. Olyan személyiségekre emlékezünk egy-egy kisportré
erejéig, akik Borszékhez kötõdnek valamilyen szinten: itt születtek, itt dolgoztak, esetleg te-
lepülésünkrõl írtak. Szívesen vesszük olvasóink javaslatait, hogy kik kerüljenek be ebbe a so-
rozatba. Január lévén jelen írásunkban HERBICH FERENC-rõl emlékezünk meg, aki 110 éve
hunyt el. Geológus, bányatiszt, paleontológus, szakíró, számtalan kõzet és forrás felfedezõje,
egyetemi tanár volt. 1821. január 15-én született Pozsonyban. 1840-41-ben orvostanhallgató
Bécsben, majd Selmecbányára került, ahol elvégezte a bányamérnökit és Bukovinában mint
bányászmérnök dolgozott. A kolozsvári egyetem 1879-ben bölcsészdoktorrá avatta. Kutatá-
sai, terepmunkája során gazdag kõzetgyûjteményre tett szert, amit az Erdélyi Múzeumnak
adományozott. Kutatta vidékünket is. A Gyilkos-tó elnevezését is neki tulajdonítják, addig
ugyanis Veres-tónak nevezték. Több erdélyi bányában dolgozott. 1869-ben az Erdélyi Múze-
umhoz került, és 1879-ig tanított a kolozsvári egyetemen is. Számos értekezése, tanulmánya
jelent meg Erdély barnaszéntelepeirõl: a vargyasi vasbányáról, Borszék geológiai viszonyai-
ról. Fõbb mûvei: Északkeleti Erdély földtani viszonyai, 1871., A Székelyföld földtani és õslény-
tani leírása, 1878., Paleontológiai tanulmányok az Erdélyi Érchegység mészkõszirtjeirõl, 1886.,
Bányász- földtani észleletek Erdélyben, 1875. Kolozsváron halt meg 1887. január 15-én. Minõ
véletlen, ugyanazon a napon hunyt el, mint amikor született.

Összeállította, Farkas Aladár



A kitûzött célok eléréséhez ezen a területen új-
donságnak számító, de a kereskedelem számos ágá-
ban már jól bevált marketing-tevékenységet, a háló-
zati értékesítési rendszert (MLM) alkalmazza a
vállalkozás. Ennek az értékesítési rendszernek nem
csak az a jelentõs elõnye, hogy a jutalék rendszeren
keresztül további árkedvezményt tudunk nyújtani a
partnereinknek, ami jóval versenyképesebbé is teszi
árainkat a piacon levõ hasonló üdülési jog konstruk-
cióknál, hanem az is, hogy segíti az értékesítési mun-
kavégzés során kiválasztani a legrátermettebb és leg-
elkötelezettebb munkatársakat, akiket be tudunk
vonni vagy a projekt vagy az üzemeltetési menedzs-
mentbe.

II. ütem: 
Villa épületek felújításának elkezdése.
Szálláshelyek bõvítése 80 férõhellyel a gyógy-

üdülõ kezelési kapacitásának erejéig az 1900-as évek-
ben épült monarchia korabeli villák felújításával.

(4 000 vendég/év, azaz 28 000 vendégéjszaka/év.
III. ütem
A régi kezelõközpont helyreállítása.

A külsõ megjelenés megõrzése mellett XXI. szá-
zadi felszereltségben történõ felújítás. 

Gyógyító kapacitás ezzel napi 400 kezelési lehe-
tõséggel emelkedik.

IV. ütem
További villák helyreállítása. (200 férõhely)
Szálláshely bõvítése a teljes gyógyító kapacitás

erejéig.
(10 000 vendég/év, azaz 70 000 vendégéjszaka/év.)

IV. ütem végére megvalósuló szálláshely kapa-
citás: 452 férõhely. (22 600 vendég /év, azaz 158 200
vendégéjszaka/év.) Ezzel a város ismét visszanyeri
a XIX—XX. Század fordulóján meglévõ fényét és
rangját, és elfoglalja méltó helyét Európa üdülõ és
fürdõvárosainak sorában. 

A II-III-IV. ütemben, továbbra is együttmûköd-
ve az önkormányzattal, UNIÓ-s forrásokat is be kí-
vánunk vonni a megvalósításba.

4) Vila Borsec**** bemutatás

A helyzetfeltárás és a megvalósíthatósági tanul-
mányok több évet és jelentõs költségeket emésztet-
tek fel, de megalapozott tervezés nélkül a program
nem valósítható meg. 

Az elõkészítõ munkákkal 2004-re jutottunk
olyan stádiumba, hogy az ÜJP Projekt elsõ lépcsõ-
jét, a Borszék Projektet el lehetett indítani és 2006.-
ra érkeztünk el abba a periódusba, hogy megkez-
dõdhettek a konkrét kivitelezési munkálatok
Borszéken. 

A Borszék projekt elsõ lépcsõje a Vila
Borsec**** megvalósítása. A zöldmezõs beruházás-
ként Borszék Nagymezõ elnevezésû részén megva-
lósuló beruházás egy négycsillagos szálloda min-
den kényeztetését nyújtja **-os árakon.
Megteremti egy stabil vendégkör magját, akik
rendszeresen visszajárnak pihenni Borszékre. A
szálloda alatt fedett garázs és egy automata bowl-
ing pálya kerül elhelyezésre, valamint a medence
gépészeti berendezései. A földszinten lesz a recep-
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A Muntero–Invest-A Muntero–Invest- rõlrõl
Folytatás a  novemberi számból
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ció, az irodák és az orvosi szobák, a kezelõ egysé-
gek, valamint a fittness-welnes részleg. Az elsõ
emeletre kerül az étterem, bár és a konyha, felette
pedig 3 szinten 86 db két személyes szoba kerül ki-
alakításra. A tetõtérben konferencia termek kerül-
nek kiépítésre. 

A beruházás várható teljes bekerülési költsége
az elsõ tanulmányoktól kezdve a szalagátvágásra
vásárlandó ollóig 12 900 000 Euró. A befektetõk
hosszútávon gondolkodnak, a folyamatos és telthá-
zas üzemeltetésbõl kívánnak nyereséget elérni, az
üdülési jog értékesítésbõl folyamatosan befolyó
összeget a projekt következõ ütemének megvalósí-
tására fordítják. 

Kínált lehetõségek:

A 2006. novemberében építeni kezdett Vila
Borsec**** gyógyüdülõ Borszék patinás üdülõhe-
lyén fogja várni a pihenni vágyókat. Az üdül saját
Borvíz forrással ismét biztosítja mindazon kezelési
lehetõségeket, melyek korábban oly közkedveltek
voltak Románia szerte. 

Az üdülõ nyitása 2008. január 01.
Az timeshare-vásárlók saját üdülési idejüket

személyesen vehetik igénybe, de átadhatják bará-
taiknak, ismerõseiknek is, sõt bérbe is adhatják azt.
Természetesen erre nálunk is lesz lehetõség egy-
részt a megépülõ szállodák között, másrészt a
Zalakarosi Napfény Üdülõszövetkezet és a Gyulai
Thermal Üdülõ Szövetkezet viszonylatban. A jelen-
legi nemzetközi gyakorlattól eltérõen a befektetõk
ezt a csere lehetõséget ingyen kívánják biztosítani.

Miért befektetés az üdülési jog vásárlás?

Még az Uniós csatlakozás után is csatlakozás
elõtti árakon kínáljuk az üdülõ szobáinak örökös

használati jogát megvételre. Egyhetes üdülési jog
piaci ára 4 125 Euró és az átadást követen lehet
ezen az áron megvenni. 

Aki ennél kedvezményesebben szeretne ehhez
hozzájutni, több akciós lehetõség között választhat:
3 000 Euró/hét áron lefoglalózhatja az üdülési jo-
got, a fizetendõ foglaló ez esetben 20 %, vagyis 600
Euró, a hiányzó 2 400 Eurót az átadást követõ 30
napon belül kell befizetni.

Fizetheti 2 havi részletben. Ez esetben az ár
2 221 Euró, melynek 50 %-át a szerzõdést követ 30
napon belül, 50 %-át 60 napon belül kell befizetni.

A 2 221 Eurós ár fizethetõ 7 részletben is. Ez
esetben 40 %-ot kell a szerzõdést követ 30 napon
belül befizetni és 6 hónapon keresztül kamatmen-
tes részletekben a többit.

Ennél is kedvezõbb, aki nem lefoglalózza, ha-
nem most megvásárolja az üdülési jogot, mert ez
esetben a vételár 1 999 Euró/hét. 

Ezen kívül az üdülési jog tulajdonost terheli
még egy alacsony éves üzemeltetési-karbantartási
díj, hogy az unokáink is élvezhessék az üdülõ
nyújtotta kényelmet.

A kedvezményes fizetési módozatok hármas
célt szolgálnak: 

Egyrészt bevonni a projektbe a kisbefektetõket,
ezzel a befektetõk gyors tõke megtérülés révén már
a következõ projektlépcsõt kezdhetik el megvalósí-
tani, 

másrészt a nyitásra biztosítani a teljes kihasz-
náltságot.,

harmadrészt az értékesítés munka során kivá-
lasztani a menedzsment réteget. 

Mit kap Vendég ezért?

Az üdülési jog az azt igénybevevõ két személy
részére (2 személyig pótágyazható) egy 25 m2-es
klimatizált lakrész kizárólagos, valamint a gyógy-
szálló által nyújtott szerzõdésben meghatározott
szolgáltatások igénybevételére jogosít. 
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