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» BORSZÉK KILÁTÁSAI «
Ezzel a címmel elkészült egy félórás film rólunk, Borszék-

ről, a Román Televízió jóvoltából. Megnéztem, és fellélegeztem: 
hangvételében, zenei hátterében, Szabó Csaba riporter hangfek-
vésében és hozzáállásában is építő, erőt fokozó film készült, ki-
merítő, körüljáró, és, mondjuk ki: népszerűsítő.  Erre van most 
szükségünk – és 14 millió lejre. Tény: a borszéki kezelőbázis Er-
dély, vagy talán egész Románia legmodernebb gyógyvizes- és 
kényeztető központja lesz, amely négycsillagos szolgáltatásokat 
fog kínálni. 

De, kezdjük az elején. 
A jövő úgy indult, hogy a régi kezelőbázist szerettük volna 

újraépíteni, de nem tudtunk megegyezni az akkori tulajdonos-
sal. Jobb is volt, hogy ez így alakult, mivelhogy az egy eléggé 
szűk, kisebb épület volt, csakis kádas kezelést lehetett üzemel-
tetni – így akkor egy zöldmezős beruházás mellett döntöttünk, 
és akkor szabadjára engedtük a képzeletünket. 55 százalékra 
megkaptuk a pénzt, a finanszírozó a Román turisztikai Minisz-
térium volt, ebből tudunk még jelen pillanatban is dolgozni, 
viszont szükség van még mindég több mint 14 millió lejre, ami-
re keressük a megoldást. Ígéreteink vannak, A, B,  és C terven 
dolgozunk: itt van egy finanszírozási „hopp”, és utána már csak 
tényleg a népszerűsítésbe kell belefokoznunk. Most pedig min-
dent párhuzamosan erősítenünk, előszerveznünk, hiszen sem-
mi sem varázsütésre történik. Erre kitűnő építőelem az RTV 
magyaradása filmje (Szabó Csaba riportját július 17-én vetítette 
az RTV Kolozsvári Stúdiója. Megtekinthető a http://mikjozsef.
wordpress.com oldalon illetve a Bosec – Borszék Facebook-
oldalunkon). Ez a lírai felvezetője:

„Borszéken a kilátás fogalma egészen más színezetet kap, 
mint bárhol máshol a világban. Ennek nem feltétlenül az a 
magyarázata, hogy tündérszép fennsíkok hordják tenyerükön 
a kisvárost és buzogó borvizeit, hanem inkább az, hogy itt a 
kilátásnak az idősíkok is helyet szorítanak. Borszéken ugyanis 
nem lehet úgy kinézni a völgyből, vagy le a völgybe, hogy a 
látványhoz nem társuljon azonnal derűs jövőkép is. Kitekin-
teni, kilátni azt jelenti ilyenformán Borszéken, hogy hinni a 
jövőben, bízni a közeljövő sikereiben. Borszék fölött valóságos 
ünnepet ül a lucfenyők világa. Óriástisztások ajánlják magu-
kat terített asztalnak, sziklahátak posztmodern hintalovaknak 
és az örökké buzogó borvízforrások - szorongásoldó mene-
dékhelyeknek. Innen még a kilátások is mások, és a gondola-
tok - könnyebben születnek újra. Borvizek és panziók nélkül 

Borszék nem lenne Borszék. A helyi vendéglátóipar szakembe-
reinek véleménye mindenkit érdekel, hiszen nekik - rálátásuk 
van a régióra.”

Borszéket fürdővárosként tartotta számon egykoron a köz-
vélemény, Így van ez ma is? – kérdte tőlem a  riporter.

Jogosan. 
Így igaz, fürdőváros, és azt mondhatjuk, hogy pár hónapja, 

több mint fél éve újra fürdővárosnak mondhatjuk magunkat, 
viszont ez picit csalóka is lehet, hiszen sokan abba a tévedésbe 
esnek, hogy a „fürdőváros” alatt egyértelműen hatalmas meden-
cét találhatóak a településen és abban fürdeni lehet. De nem ez a 
helyzet: az 1989-es fordulat előtt is Borszék fürdővárosnak volt 
nyilvánítva, de igazából kádas medencék, kádas borvízmeden-
cék voltak és ezekben mártózhattak meg az ide látogató betegek, 
turisták. Namostmár ez változott 2002-ben Borszék esetében, 
sajnos ez a statútumunk megszűnt, mivelhogy a kezelőbázisunk 
bezárt és ezáltal már kezelést sem végeztek Borszéken, viszont 
a tavaly októberben átadtuk az Ó-Sáros fürdőt. Itt található két 
kisebb medence, egy hideg vizes meg egy meleg vizes borvizes 
medence, és az idén hozzáépítettünk egy kültéri kisebb meden-
cét is, igaz, ez mér édesvízzel működik, de igazából majd akkor 
működik a „régi fürdőváros Borszék, igazi Borszék”, amikor a 
félkész kezelőközpontunk elkészül, és, reméljük, be tudjuk fe-
jezni, hiszen már átléptük a felét a megvalósításhoz. Ez egy ha-
talmas kezelőközpont, amely magába foglalja a kezelőbázist is, 
de ugyanakkor a wellness részt is – amely belül szintén borvizes 
medencék és édesvizes medencék fognak helyet kapni - , ugyan-
akkor a medencék vize hol hideg, hol különböző melegített fokú 
18-35 Celsius fok között, a bázison belül pedig minden, ami a 
„kezelőbázis” fogalomhoz tartozik, mindent magába fog fog-
lalni: a borvíz mellett iszappakolás, szauna, mofetta, sóbarlang, 
minden-minden helyet fog kapni – egy hatalmas létesítmény 
lesz tulajdonképpen több mint 4000 négyzetméter beépített fe-
lület, és egyidejűleg naponta 700 embert tud majd kiszolgálni.

Reméljük, hogy amikor majd meglesz, akkor – mivelhogy 
Borszék azért nem csak a borvizei által ismert, hanem a kezelés 
által is ismert volt valamikor – az embereket hamarosan vissza 
tudjuk csábítani és akkor majd újból tele lesz az a sétány, amit én 
is, mint gyermek, az 1989-es változások előtt még emlékszem, 
hogy a fősétányon alig lehetett járni, mert annyi vendég volt ná-
lunk a településen. 

folytatás a 6. oldalon
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» JÚLIUSI 
ÖNKORMÁNYZATI 

DÖNTÉSEK «

» TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGKERESÉS 
A FELVIDÉKI KISGYARMATRÓL «

»FALUNAP TALLÓSON«

Fontos határozat volt a júliusi rendes tanácsülésen a 
költségvetés belső módosítása. Erre, azért van szükség, hogy 
a hivatal zökkenőmentes működését fedezni lehessen. 

Két határozat faeladásról szólt az önkormányzat tulaj-
donában lévő legelőkről. 

A befolyt összegeket a legelők, erdők karbantartására, 
illetve a folyamatban lévő beruházások folytatására fordít-
ják. A testület határozatot fogadott el a pedagógusok elma-
radt ingázási költségének kifizetéséről, illetve elfogadta a 
saját programok finanszírozási módszertanát. 

Egy nemrég megjelent kormányrendelet értelmében 
az üres állások már nem tölthetők be, ám ha egy személy 
elmegy, helyébe mást lehet alkalmazni. Ez már haladás az 
előző években ugyanis befagyasztották az alkalmazásokat.

A Benkes Zsolt alpolgármester vezette tanácsülés ope-
ratívan zajlott. Lévén, hogy a testvértelepüléseken is most 
zajlanak a falu- illetve városnapok, önkormányzatunk kép-
viselteti városunkat ezeken. 

Így, az ülésen hozott határozat értelmében a közeljövő-
ben delegáció megy Bácsalmásra, Bonyhádra, Fonyódra, Pi-
lisvörösvárra és Rudabányára. 

A közelgő Borszéki Napokra pedig onnan érkeznek hi-
vatalos küldöttségek.

// Farkas Aladár

A felvidéki Tallóssal négy éve kötött Borszék testvértelepülési 
szerződést, azóta minden évben önkormányzati delegáció részt 
vesz a partnertelepülés ünnepén. Így történt az idén is. Mik Károly, 
Balázs Tibor, Siklódi Sándor és jómagam képviseltük városunkat 
a XIV. falunapon. Az ünnepi ebédnél átadtuk jókívánságainkat, 
nyugtázva a gyümölcsöző együttmüködést, és kifejezve reményün-
ket a kapcsolatok mélyítését illetően. Ajándékcsomagunk egy kis-
monográfiát, székely itókát és népművészeti tárgyakat tartalmazott. 
A falunak 9 osztályos magyar tannyelvű alapiskolája és óvodája van. 
Turisztikai attrakciója az 1893-ban készült és ma is működőképes, 
Maticza-malom. Egyházi szempontból fontos a Lourdes-i barlang, 
amelyet még 1901-ben készítettek. Hagyományosan ünnepi szent-
misével kezdődött a falunap, ahol az új plébános celebrálta a mi-
sét, őt segítette az újonnan vásárolt orgonán Balázs Tibor borszéki 
kántor. Ünnepélyes emléktábla-leleplezés következett az Esterházy 
kastély udvarán működő árvaház alapításának 250. évfordulója 
emlékére. Az utcai felvonulás után a szabadtéri színpadon színes és 
gazdag kultúrműsor szórakoztatta a hazaiak és vendégek sokaságát. 
Volt óriáscsúszda és trambulin, kézműves foglalkozások, standok 
egészségügyi és kozmetikai tanácsadással, stb. „Házi kedvenceink” 
címmel fotókiállítás volt, ahol bárki bemutathatta kedvenceiről ké-
szített fényképeket. Magyarországi és tallósi énekesek, táncosok, 
mazsorett csoportok mutatkoztak be. Láthattunk ragadozó madár 
bemutatót (vadászsólyom) és lovasbemutatót. Az est fénypontját az 
Érsekújvári Rockszínpad Rómeó és Júlia című musicalje jelentette. 
Köszönet illeti a meleg fogadtatásért Horváth Zoltán polgármester-
nek, Bús László alpolgármesternek, az Önkormányzatnak és ven-
déglátó Biherc családoknak.        // Farkas Aladár

Kisgyarmat, Felvidék egy kis, alig 480 fős színmagyar te-
lepülése kereste meg Borszék önkormányzatát partnertelepü-
lési szándékával. Gróf Katalin polgármester asszony elmond-
ta, hogy mostanig, hasonló partnerségi kapcsolatban áll a ma-
gyarországi Szob és Vámosmikola településekkel és a szlovák 
Helémba községgel. A július 6-i szemináriumon jelen voltak 
ezen települések polgármesterei és a leendő partnertelepülé-
sek képviselői, a lengyelországi Lackó és a romániai Borszék 
is. Borszéket a kisgyarmati szemináriumon, ami a falunapok 
nyitánya volt, Farkas Aladár és Mik József önkormányzati ta-
nácsosok képviselték.

Az együttműködési szerződés értelmében a részt vevő te-
lepülések próbálnak gazdasági-, kulturális-, oktatási-, turisz-
tikai-, környezetvédelmi és szociális téren együttműködni. A 
szemináriumon mindenik település képviselője elmondta, ho-
gyan látja ezt az együttműködést, milyen előnyökkel jár a részt 
vevő településeknek. A település képviselői az optimizmus je-
gyében írták alá a partnerszerződést, azzal a kikötéssel, hogy 

az önkormányzatok ratifikálják azt. A 2014-202-as EU keret-
költségvetés továbbra is tág teret biztosít vidékfejlesztésre. 
Kisgyarmaton keresztül körvonalazódik egy lengyel kapcsolat 
is, ugyanis a lengyel település polgármesterre érdeklődést mu-
tatott Borszék iránt, mint turisztikai potenciál és ásványvíz 
felvevő piac iránt, ami rendkívül figyelemre méltó számunkra. 

// Farkas Aladár
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» GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL BORSZÉK TURISTÁINAK «
„Borszék nem csak gyönyörű 

és természettől áldott az ásvány-
vízzel, hanem jó a konyhája is!”

Négy napig sütöttek-főz-
tek négy különleges helyszínen 
Borszéken neves magyar séfek 
a hátrahagyott tudomány alap-
ján.  Folyamatosan kóstolható 
különleges falatok készültek az 
Ezüstfenyő vendéglőben,  Bor-
szék villa éttermében, a Koro-
na panzió konyháin valamint a 
Faló étteremben. Konyhaművé-
szet határok nélkül – Ízek hete 
Borszéken programmal „ízesí-
tették” a hagyományos Borvíz 
Fesztivált a szervezők, a helyi 
önkormányzat és a Vendégvárók Szövetsége. 

A július 25-28 között a fürdővárosba érkezők a borvízzel 
kapcsolatos programok mellett olyan gasztronómiai menüsort 
kóstolhattak a helyi villákban, amelyeket magyarországi séfek 
irányításával készítettek ezekben a napokban a helyi konyhák-
ban. Emellett a Székely Konyha csapata is bemutatta „ízvilágát”.

A kezdeményezés első ízben valósult meg, noha évek óta 
érlelődik: profi séfek tréningezzék a borszéki villák konyháin 
dolgozókat, kettős haszonnal: a tréning során születő menüsor 
turisták ízlelőbimbóit kényeztesse a program alatt, valamint az, 
hogy a tudomány a helyszínen is marad, Borszék vendéglátói 
így képzettebben, ha úgy tetszik „rafináltabban” főzzenek és tá-
laljanak. 

- Csak bíztatni tudok minden Olvasót: érdemes lesz ki-
próbálni a borszéki gasztrofesztivál menüsorát akár 
most utólag is, akár szerre – miközben a borvizes für-
dőnkben és strandunkon mártóznak, kerékpárútjain-
kon vagy gyalogtúráinkon nézelődnek az ide látoga-
tók. Tudjuk, hogy a szolgáltatások szintjét minden üz-
letágban fokozatosan emelnünk kell, és azt szeretnénk, 
elmehessen a hírünk: Borszék nem csak gyönyörű és 
természettől áldott az ásványvízzel, hanem jó a kony-
hája is. Jöjjenek el, kóstolgassanak, és várjuk a vissza-
jelzéseket! – fogalmazott Mik József polgármester.

Az I. Borszéki Gasztrofesztivál projektben főleg egy-egy 
kárpát-medencei tájegység, település, nemzetiség jellegzetes 
gasztronómiai szokásait, jellegzetes ételeit, ízeit ismerhetik 
meg, fogyaszthatják azok, akiket érdekel a konyhaművészet, 
vagy csak szeretnek finomakat enni.

A Borsec Villában a jászvárosi Aneta asszony - aki az ottani 
egyetemi konyha kiváló szakácsmestere – készített eredeti mol-
dovai specialitásokat, a Korona Panzióban a nyírbátori Major 
Tamás mesterszakács, vendéglátó ipari szakoktató „bűvészke-

dett”, az Ezüstfenyő étteremben a 
Székely Konyha Nagyasszonyai, 
Jánossy Alíz – újságíró, gasztro-
nómiai szakíró, a Székely Kony-
ha felelős szerkesztője, és Simonfi 
Ildikó – gasztronómiai újságíró, 
a Székely Konyha munkatársa, 
sütöttek-főztek igazi gyergyó-
szentmiklósi örmény ételeket. 
A Faló vendéglőben Szoboszlai 
Gyula világbajnoki bronzérmes, 
VENESZ díjas mesterszakács 
- aki szintén Nyírbátorból ér-
kezett - készítette étel-remekeit. 
Kígyósi János zöldség-, és gyü-
mölcsfaragó mester, világbajnoki 
helyezett és Tatai Pál zöldség-, 

és gyümölcsfaragó mester, világbajnoki helyezett, zöldségből, 
gyümölcsből faragott igazi remekműveket. A szabadtéri prog-
ramponthoz fantasztikus borokat is kóstolhattak a borszékiek 
és idelátogatók: három borászat három tájegységről hozta el 
büszkeségeit: a Mészáros Borház, a szekszárdi borvidékről, a 
Liliacul (Denevér) Pincészet Bátosból, a lekencei borvidékről, és 
a Nagyenyedi Borvidék pincészete (Podgoriile Aiudului).

- A program megmérettetést is jelent, úgy a „házigazda” 
vendéglátósok, mint a „vendégművészek” és csapataik 
számára -, mert az előzetesen meghirdetetett, külön-
böző módokon közzétett aktuális étel-ital kínálatot, a 
konyhai-, és kiszolgáló személyzet munkáját, megjele-
nését, de az éttermek közvetlen környezetét, rendezett-
ségét, hangulatát is „osztályozhatják”, minősíthetik a 
vendégek – mondta Szőts Béla szervező, aki Borszék 
legmagasabb csúcsán, a Bükkhavason levő menedék-
ház panorámájához is szívesen látja a látogatókat. 
Emellett az önkormányzat által tavaly nyáron avatott 
Napfürdő-kilátón, a népi feredő Tündérkertben, avagy 
a lábáztatóban is kényezteti Borszék az ideérkezőket.

A szervezők vallják, az Ízek Hete Borszéken program meg-
szervezésének és megvalósításának az a stratégiai célja, hogy 
olyan folyamat induljon el a fürdőtelepen, amellyel több lépés-
ben, több és látszólag kisebb cél megvalósításán keresztül elér-
hetővé, tartóssá tehető az irány: visszahozni Borszéket a gyógy- 
és fürdőturizmus országos- és világtérképére.

A programon készült menük a fesztivált követően is – 
részben vagy egészében – rendelésre elkészíthetőek a részt 
vevő vendéglátó helyszíneken:
Borsec Villa – 0040 736 347 186 – Markos Magdolna
Korona Panzió – 0040 266 337 073 – Sárpátki Melánia
Ezüstfenyő étterem – 0040 752 844 708 – Szabó Noémi
Faló vendéglő – 0040 741 677 136 – Mik Károly  

A Székely Konyha csapatát Mik József polgármester 
köszönti a Faló vendéglőben 
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» ITT AZ ELSŐ DNS-LEMEZ, SAJÁT DALOKKAL «

» SIKERES VOLT A GALAXIS &METEOR EST  «

A tavalyi Médiabefutó után a borszéki DNS együttes ismertté 
vált, bátran mondhatjuk, immár Erdély-szerte. Több meghívást, 
fellépési lehetőséget kaptak, ami ösztönzően hatott működésükre, 
fejlődésükre. Mint kezdetektől fogva hűséges drukkerük, örömmel 
vettem tudomásul, hogy ez év júliusában a Marosvásárhelyi Rádió 
stúdiójában felvették első CD-jüket. A lemez saját szerzeményeket 
tartalmaz: a zene csapatmunka eredménye, a szövegeket Szereceán 
Osszián és Móga Attila írták. 

Szintén a DNS CV-jéből: az idén is felléptek a - most már Ko-
lozsváron szervezett - híres rendezvényen, a Félszigeten. A szemta-

núk szerint összességében kevesebben verték fel sátorfájukat a Hó-
jában, mint eddig Marosvásárhelyen, ám a környezet, a természet 
adta díszlet sokat adott hozzá a rendezvény évről-évre növekvő lá-
togatottságához, hangulatához, varázsához. A fő színpadon olyan 
hírességek léptek fel, mint Emir Kusturica, a Kistehén, stb. A DNS 
a MIÉRT sátorban a rendezvény második napján zenélt bő egy 
órát, produkciójukra a közönség ráadást is kért! Szereplésük után 
jól megérdemelt, amolyan „hajnalig, rózsám”-buli következett. Kí-
vánunk nekik továbbra is sok szerencsét, sikert!

// Kolbert Tünde

A „minden hétvégére egy rendezvényt” keretében július 14-én 
a Galaxis és a Meteor együtteseket hallgathatták azok, akik vasár-
nap délután felsétáltak, kisétáltak a „központba”, ahol a szabadtéri 
színpadon az általunk ismert, kedvelt „öregfiúk” szórakoztatták 
a nagyérdeműt. Zenéjük hallatára mintha mindenki mosolygó-
sabbra váltott volna, rég nem látott ismerősök örömmel üdvözöl-
ték egymást, a gyerekek jókedvűen ugrándoztak, illegtek-billegtek 
az örökzöld dallamok ritmusára. Bevallom, én mindig METEOR 
„fán” voltam: nagyon imponáló és tiszteletet ébresztő volt az egész 

együttes életrajza: annak idején, még szinte gyermekfejjel, kottát is 
alig ismerve, minden zenei előképzettség nélkül alakítottak zene-
kart, kitartóan gyakoroltak, sokat dolgoztak, míg kinőtték magu-
kat. Hosszú évekig ők voltak Borszéken „a zenekar”. Zenéltek lako-
dalmakban, bálokon, mindenfajta rendezvényen. Sokszor ingyen, 
leggyakrabban kevés pénzért. Főleg a zene és az együttmuzsikálás 
öröméért. Ezt, mint valamikori rendezvényszervező, tanúsítha-
tom. Jólesett újra látni-hallgatni őket. Szép volt, fiúk!

// Kolbert Tünde
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» SZERETET NÉLKÜL NEM MEGY «
Az elmúlt hetekben volt időm és lehetőségem 

járni Hargita megyét. Sokat beszélgettem polgár-
mesterekkel, vállalkozókkal és más nem politizá-
ló, de a közélet iránt érdeklődő emberekkel.

Mindannyiuknál azt tapasztalom, hogy köz-
életi viszonyainkat illetően hiányérzetük van. 
Mindenkinek van véleménye arról, hogy mi az, 
amit hiányol, s ezt a hiányérzetet egy szóval össze 
lehet foglalni: „szeretethiány”. Ennek az emberi 
értéknek a hiánya mindenkit aggaszt, beleértve 
engem is. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első 
levele 13. fejezetében a következőképpen fogalmaz: „Most azért meg-
marad a hit, remény, szeretet e három, ezek között pedig legnagyobb a 
szeretet.” És mitől szenvedünk mi? Mi az, amiért nem azt látjuk, hogy 
jó irányba mennek dolgaink? Egy dolgot hiányol mindenki, a szeretetet.
Megkopott értékek

Kevés boldog embert láttam környezetemben. Attól még felhőtle-
nül nem boldog senki, mert sok a pénze, nagy a háza, aszfaltozott az 
útja. Elszomorító mindaz, ami a közösségeink boldogságát gátolja, és 
ez szomorúságot táplál az emberi lelkekben. Sajnos esnek szét közös-
ségeink, és folyamatosan háttérbe szorulnak azok az értékek, amelyek 
évszázadokon keresztül meghatározók voltak a közösségépítésben. So-
kat beszélünk közösségeink megerősítéséről, de tudjuk, hogy e téren 
mi, közéleti szereplők, közéleti szervezetek csak időleges eredményekre 
vagyunk képesek. Kis csoportokat, rétegeket tudunk megszólaltatni, és 
nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a közösségépítésben 
meghatározó szerephez jussanak az egyházak. Be kell látni, hogy e fel-
adatban meghatározó szereppel nekik kell rendelkezniük a jövőben is, 
ahogy történt ez a múltban, évszázadokra visszamenően.

Azt látom, hogy a társadalmi kapcsolatokból lassan kikopik az em-
beri jóság, mert mindent a pénz, a hatalom, a befolyás megszerzése hatá-
roz meg, pedig tudhatnánk, hogy ezek olyan dolgok, amelyek végesek, és 
amelyekből sokaknak kevés, nagyon kevés jut. Sokszor egy jó szó többet 
ér minden pénznél, ezért mondom, hogy szolidaritásra, összefogásra 
van szükség. Egymás felé kell fordulnunk, meg kell hallgatnunk egymás 
problémáit, segítenünk kell egymáson, mert másképp nem fogunk egy-
ről a kettőre jutni.

Az erdélyi magyar közösség azért sikeres, mert e társadalmi nor-
mák még élénken élnek és dolgoznak, de sajnos nagyon erodálódnak az 
utóbbi időszakban. Adni egymásnak nagyobb érték, mint kapni, ha ez 
ismét meghatározóvá válik a társadalmi köztudatban, ez legyen a kulcsa 
minden közösség sikerének. Nem lehet úgy autonómiában gondolkod-
ni, hogy amit az egyik magyar ember csinál, azt a másik lerombolja, és 
a közös jó keresését nem tartjuk a törvényeknél is erősebb szabálynak.

El kell jutnunk ahhoz a felismeréshez, hogy egymásra figyelünk, a 
másik munkájának gyümölcsét értékeljük. Azt vásároljuk, amit a szom-
széd termel, előállít, még ha kicsit drágább is, mint az, amit máshonnan 
hoztak, mert e döntésünkkel egy magyar család megélhetéséhez járu-
lunk hozzá, a mieinket segítjük a jobb megélhetésben. Elfogadhatatlan, 
hogy folyamatosan azt keressük, mi az, ami elválaszt a másiktól, ássuk a 
szakadékot egymás között, és folyamatosan idegesek és gyanakvóak va-
gyunk, mert egyszer, de akár többször valahol valaki csúnyát mondott 
rólunk, közben meg azon törjük a fejünket, hogy miként vágjunk vissza. 
Ni, mit mondott megint Tőkés az RMDSZ-re, megy is a riposzt rögtön. 
Felül kell emelkedni ezeken a dolgokon, el kell néznünk dolgokat egy-
másnak, meg kell tudjunk egymásnak bocsátani, a másikat is megérteni, 
és ne mindig akarjuk visszaadni a pofonokat politikai versenytársaink-
nak, magyarországi politikusoknak, román politikusoknak, mert a po-
fon pofont szül visszakézből, és az néha fájdalmasabb tud lenni annál, 
ami kiváltja.

A „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” parancsa nem egy 
elvont vallási-filozófiai szabály, elv, hanem az élet által kőkeményen 
visszaigazolt társadalmi norma. Nagyon hamar rá lehet jönni e norma 
igazságtartalmára és követésének hasznosságára, egyéni és társadalmi 

hasznára, és a közélet, a politika az a hely, ahol ezt 
követni kell. Aki politikus, az fel kell legyen min-
denre készülve, kezdve a versenytársak pofonjaitól 
egészen a Borsos Tamás utcai börtönig. Akinek ez 
meredek, elfogadhatatlan, az választhat más hiva-
tást, ahol nem adódnak olyan konfliktushelyzetek, 
mint a közéletben, mert a politikán kívül is van élet.

Ellenben ha politikusok vagyunk, felelős-
séggel tartozunk a közösségeknek, kell tudjunk 
magunkból adni azoknak, akik felhatalmaztak 
szavazataikkal minket. Kell higgyük a jót, gya-

korolnunk a szeretetet és azt, hogy a pénznél, egy-egy szavazatnál van 
fontosabb dolog is, ami számomra a hit, elkötelezettség a jóra, a népért, 
a közösségért. Azt tapasztalom, hogy, aki hívő ember, akinek az Isten 
szeretetéből fakadó értékek, élmények és gondolatok határozzák meg az 
értékrendjét, az nem engedheti meg magának bizonyos dolgok szétve-
rését, amit sajnos a hitet tagadó, sőt üldöző uralmi rendszerek lehetővé 
tettek. Fontos az istenfélelem is, amely egyben tart, és nem enged letérni 
a helyes útról, legfontosabbak azonban a szeretetből fakadó cselekede-
tek. Ez a személyes tapasztalatom, amivel lehet vitatkozni, de nekem ez 
az álláspontom. Azt is látom, hogy főleg a szórványban meg a székely-
földi kisfalvakban, a pap, lelkész egy személyben tanító, kultúrigazgató, 
polgármester, szociális felelős meg minden.

Az RMDSZ ma óriási terhet visel a vállán. Tulajdonképpen min-
den, ami erdélyi magyar közösségi ügy, minden probléma megoldása 
valamilyen módon függ az RMDSZ-től. Ezen változtatni kell, meg kell 
osztani a feladatokat, meg kell szervezni a partnerséget, sőt én azt mon-
dom, hogy ami a közösségszervezést illeti, ott nem szabad, hogy tovább-
ra is csak az RMDSZ vigye a prímet, hanem át kell adni a terepet olyan 
szervezeteknek, struktúráknak, amelyek nincsenek kitéve a politikával 
együtt járó hatalmi kihívásoknak.
Határt szabni a politikának

Szoktuk mondani, hogy nagyon fontos a szakmaiság, és hogy azt 
érvényre kell juttatni. A szakmaiság csak korlátozott hatásfokkal tud ér-
vényre jutni bármiben is, ha átitatódik a politikával együtt járó hatalmi 
viszonyokkal a szakmai elvek, érvek, ésszerűségek kárára. A politiká-
nak határt kell szabni, meg kell mondani, mi az a pont, amelyen túl már 
nincs mit keresnie, mert ha nincs világosan kijelölve a határvonal, akkor 
parttalanná válik a közösségi cselekvés. Mindenki látja, hogy nem mű-
ködnek az erdélyi magyar társadalmon belül azok a mechanizmusok, 
amelyeknek feladatuk segíteni a politikai cselekvés eredményességét, 
hatékonyságát.

Politikusaink nem tudnak teljes értékű partnerként részt venni a 
szakpolitikai vitákban, mert az erdélyi magyar szakemberek, szakmai 
műhelyek nincsenek bevonva a tervezetek előkészítésébe, illetve ha 
kapnak is felkérést, közönnyel azt letudják, formális részvétellel, a fel-
kérés elmismásolásával. Magára van hagyva, magában küzd ma poli-
tika, szakma, és ez azért van, mert azok az intézmények, amelyek egy 
21. századi EU- és NATO-tagállam bonyolult viszonyai között dolgozó 
politikai szervezet, az RMDSZ számára létfontosságúak, nem léteznek. 
Be kell látnunk, ha azt akarjuk, hogy érzékelhető javulás következ-
zen be a politizálás minősége, szakmai tartalma terén, akkor ezeket a 
struktúrákat ki kell építeni, mert ezek nélkül bizonyos szinten túl már 
hályogkovácskodásra futja csak.
Partnerségben az egyházzal

Történelmi egyházaink, divatos terminológiával élve, eukonformak 
immár ezer esztendeje. Hogy mit jelent az adott szó, a leírt norma be-
tartása, azt nekik nem kell elsajátítaniuk, mert azonos elvek és normák 
mentén működnek, mint a nyugati társegyházak. Nem tudom, hogy Eu-
rópa nyugati felében mikor és mennyire szolgálta a társadalmi moderni-
zációt a szekularizáció, de abban biztos vagyok, hogy az erdélyi magyar 
társadalmon belül történelmi egyházaink a meghatározó és stabil mo-
dernizációs aktorok.

folytatás a 8. oldalon
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Hála Istennek és a közösségnek, újabb „kiruccanást” si-
került szervezni a nyugdíjasok részére. Ezúttal meglátogattuk 
a szárhegyi Lázár kastélyt, ahol felelevenedett lelkünkben egy 
kicsit a múlt, a térség történelme. Volt közöttünk, aki már látta, 
de olyan is, aki először látogatott oda. Volt mit nézni: egyszerű-
en gyönyörű a kastély! Szárhegy után kitűzött célunk, a Gyil-
kos-tó felé vettük utunkat, ahol az egyszerű, de mégis szép kis 
kápolna búcsús ünnepe volt. [A kápolna a megboldogult Hajdó 
István esperes kezdeményezésére, közadakozásból épült, Kós 
Károly tervei alapján.] A Szent Kristóf tiszteletére a szentmisét 
a szabadban végezték az atyák. A szentbeszédet György Balázs 
szárhegyi plébános tartotta. Ismertette Szent Kristóf, az utazók 
védőszentjének életét. Mise után minden zarándokautót külön 
megáldottak, a résztvevők egy-egy Szent Kristófot ábrázoló ké-
pet kaptak ajándékba. Nagyon sokan voltunk, még külföldről is 
jöttek. Mise után tartalmas kulturális műsort nézhettünk végig. 
Mire észbe kaptunk, eltelt az idő, és már indulhattunk is ha-
zafelé. Mindenki jól érezte magát, meg is fogadtuk, hogy Isten 
segedelmével jövőben is ott leszünk.

Az idén alakult borszéki nyugdíjasklubban újabb tevékeny-
ségeket tervezünk, minden nyugdíjas felebarátunkat szeretettel 
várjuk a klubba: csütörtökön 15-17 óra között a kultúrházban.

// Antal Erzsébet

Felemelő és torokszorítóan megható volt Bajkó Norbert, 
Norbi atya első szentmiséje, amit július 13-án mutatott be 
Borszéken, családja, barátai, rokonsága és számos paptársa 
és kollégája előtt, azok előtt, akik az Úr oltárához segítették. 
A pompa, az ünnepélyesség az eseményhez volt méltó: újmi-
sés papunkat civilek és hivatalosságok köszöntötték versben 
és prózában, fejezték ki jókívánságaikat, adták át ajándéka-
ikat. Nagy nap volt ez az egész borszéki közösség számára, 
hiszen hasonló eseményt 46 évvel ezelőtt ünnepeltek. “En-
gem az Úr ragadott el magához, Ő tette szent palástját válla-
imra, azóta látok minden égi titkot...” szállt a Lévita éneke, 
miközben az újmisés pap megáldotta szüleit, nagymamáit 
(nem feledkezett meg az eltávozott nagyapákról sem), test-
vérét, keresztszüleit, paptársait és a híveket. Mától fogva a 
legnagyobb Urat fogja szolgálni oly módon, hogy közben 
mindenki szolgája lesz: kisgyermekek, kisemberek, öregek 
és betegek, szomorúak gyámolítója és vigasztalója. Kíván-
juk, hogy szelídsége, kedvessége, mosolygós megértése tart-
son ki most kezdődő pályáján, ami legyen hosszú és ered-
ményes, a mostani és majdani gyülekezet javára és örömére. 
Kissé módosítva saját maga választotta mottóját: legyen neki 
elég az Úr kegyelme!

// Kolbert Tünde

A TVR félórás filmjében megjelenik Balázs Fülöp Tamás 
építésvezető, aki az alapkőletételtől fogva irányít az építkezé-
sen, és az 1-es részlegen a riporter megjegyzésére „itt ez olyan, 
mint egy templom…” – elmagyarázza a nézőknek a kamera 
által kísérve: itt a főbejárat, vendégfogadó rész, masszázssza-
lon és kozmetikai részleg – mind vörösfenyő belső tetőzettel 
és falakkal, ragasztott gerendákkal. Időt állón. „A nehezén 
túlvagyunk” – mondja építésvezetőnk, és az építkezés szem-
szögéből ez így is van. A források szemszögéből pedig a B és 
C tervnél tartunk: vagy európai pályázati alapokhoz vagy ma-
gánberuházóhoz kell fordulnunk, amennyiben a román kor-
mánytól nem kapnánk további támogatásokat.

Megszólal a TVR filmjében továbbá Sárpátki Melánia, 
Fazakas Annamária és  Afrăsinei Cătălin vállalkozók, és 
mindannyian mondják, mindannyian tudjuk: a kezelőköz-
pont befejezése mérföldkő lesz Borszéknek. Kilátásaink jók, 
az irány megvan, mi több: félkész a létesítmény is. Immár csak 
a szél kell a vitorlánkba: A, B vagy C-erővel. Ki-ki azonban, 
mindannyian, a népszerűsítés segítőtársai vagyunk. Vigyék 
hírét Önök is, borszékiek és vendégeink: ez a sorsunk, ez a 
helyzetképünk. Borszék kilátásainak Önök szerves szereplői. 
Ha aktívak is, megtöbbszörözzük erőinket. Ez a kérésem és 
reményem.

 // Mik József polgármester

» GYILKOSTÓI ÉLMÉNYEK – AKTÍV NYUGDÍJAS 
KÖZÖSSÉGÜNKNEK «

» „ELÉG NEKED AZ ÉN 
KEGYELMEM” «

» BORSZÉK KILÁTÁSAI «
folytatás az első oldalról
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Köszönt
A Zimmethausen 100-as számú cserkészcsa-

pat nevében Farkas Aladár körzeti vezetőnknek 
nyugdíjba vonulása alkalmából kívánok erőt, 
egészséget és még sok szép, kalandos túravezetést. 
Egyben köszönetet fejezek ki a sok fáradtságért és 
tudásért, amit szeretetével átadott nekünk. 

„Jó munkát ! - Légy résen!”
// Straff Szende-Barbara, cserkész 

KEDVES 60 ÉVESEK! 
Augusztus 31-én, 11 órakor találkozunk 

a borszéki római-katolikus templomban. 
Ez úton szeretnénk tudatni kis összejövetelünket 
mindazokkal, akik kortársaink és felkérjük az itt 
élő rokonokat, ismerősöket, hogy értesítsék az el-
vándorolt 60 éves borszékieket is, hogy így együtt 
és minél nagyobb számban ünnepelhessünk. 
Visszajelzést kérünk a 0729 062 665-ös számon.

Július 12 – 14.-e között tartott az ifjúsági szervezetünk és 
az önkorményzat a IX. Borszéki Ifjúsági Napokat. A rövid, de 
annál mozgalmasabb programsorozatban kicsiktől nagyokig, 
minden korosztály találhatott kedvére valót. A hagyományhoz 
hűen a második nap 8-10 óra közt hangos zenével ébresztettük 
a város lakóit, no meg turistáit, így alapozva meg a hétvégi 
jókedvet. Délután az ugyan kis, de annál lelkesebb gyereksereg 
(mindössze három háromfős csapat) vetélkedett. Este a szé-
kelyudvarhelyi Face Today zenekar emelte a hangulatot, egész 
hajnalig tartó buli kerekedett. Vasárnap délelőtt első „B.I.F. 
Vándorkupa” címen minifoci-bajnokságot szerveztünk. Itt 
szeretnénk megköszönni a focizó fiatalok segítségét, melyet a 
bajnokság megszervezésében és lebonyolításában nyújtottak.  
Délután táncház és a gyergyószentmiklósi The Blast zenekar 
várta az érdeklődőket. Az estét tábortűz zárta, mely mellett 
közösen dalolásztunk a The Blast zenekarral, illetve rögtö-
nözve Fazakas Lajos furulyaszavára táncoltunk, népdalokat 
tanultunk. Mindez megvalósíthatatlan lett volna támogató-
ink, az Ezüstfenyő Vendéglő, Riki villa, Romaqua vállalat, a 
borvízgyár munkásai, Faló Vendéglő, Nyugdíjasok Klubja, 
ArtMobil vállalat segítsége nélkül, Köszönjük mindenkinek! 

// Miklós Renáta

Augusztusban ünnepeljünk településünk várossá 
nyilvánításának 60. évfordulóját. Jól eső érzés, hogy már az 
’50-es évek elején Borszék rendelkezett olyan infrastrukturális 
feltételekkel, olyan turisztikai potenciállal, hogy kiérdemelte ezt 
a titulust. Az ünneplés lehetőséget ad arra is, hogy megemlítsük 
azon személyek nevét, akik abban az időben a település élén 
álltak, és lehetővé tették, hogy megkaphassuk a városi rangot. 

Balázs Pista bácsira még sokan emlékeznek az idősebbek 
közül. Egyszerű ácsmester volt, ő volt a Néptanács végrehajtó 
bizottságának az elnöke 1953. január-június között. Borszéken 
született, a Kicsi utcában lakott, a Karancsi-féle házban. 
Később érdemei elismeréseként Maroshévízre helyezték, ahol 
rajoni párttitkát lett. Ott is halt meg, és a hévízi r-k. temetőben 
nyugszik. A titkári teendőket Vajda Stefan töltötte be. Őket 
követték Ficzus Grigore elnökként (július-augusztus) és 
Haszenek Gustav titkárként (július hónapban, majd Csatlós 
Erzsébet követte). 

1952. szeptemberétől Toma Vasile lett a végrehajtó bizottság 
elnöke, egészen 1953 márciusáig. Őt Marian Grigore követte 
augusztusig. Ezen időszak utolsó személyisége Portik József, 
akinek nevéhez kötődik a Kicsi utcabeli házhelyek kiosztása. 
Ma is hálával emlékeznek rá az ott lakó emberek. Mi is hálásak 
kell legyünk ezeknek a tisztségviselőknek, mert ha rövid ideig 
is álltak a település élén, de mindent megtettek azért, hogy 
lakói boldoguljanak, a település viruljon, fejlődjön. A jelenlegi 
városvezetés méltó utóda ezeknek a vezetőknek, ők is abban 
igyekeznek, hogy városunk szebb, lakhatóbb legyen, és vonzó 
a vendégek számára is. (Köszönet Moldován Kémenes Ildikó 

jegyző asszonynak az információkért).          // Farkas Aladár
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2013 AUGUSZTUS 1, CSÜTÖRTÖK
Kultúrház
20,00 Légy komoly szintársulat „Kabaré” című előadása
2013 AUGUSZTUS 2, PÉNTEK
Kultúrház
18,00  Borszéki napok hivatalos megnyitója 18 évesek köszön-

tése
 Kulturális műsor – Tündérkert virágai tánccsoport
 Fotó kiállítás a „Borszék” táborban készült alkotásokból
  Úri hímzésű kézimunkák kiállítás - Gránátalma Egye-

sület - Gyergyószentmiklós
Információs iroda előtti kisszínpad
20,00 Szabadtéri táncház – zenél a BARTINA népi zenekar
21,30 GALAXIS együttes
2013 AUGUSZTUS 3, SZOMBAT
10,00 Asztali tenisz bajnokság a sportcsarnokban
10,00 Minifutball bajnokság a Kerek focipályán
13,00  Testvértelepülések címereinek leleplezése a Testvériség 

parkban
Hármasliget szinpad
15,00 MARA
15,30 BARTINA népi zenekar
16,30 ATLÉTA TRIÓ zenekar
17,30 FŐNIX zenekar
18,30   DANCS ANNAMARI,  a budapesti Operett Színház 

szólistája
22,30     METEOR zenekar
Nagyszinpad
19,30 DNS koncert
20,30 PUYA koncert
21,30 CONNECT-R koncert

2013 AUGUSZTUS 4, VASÁRNAP
9,00 Sakk bajnokság a kultúrházban
11,00 Ünnepi szentmise a római-katolikus templomban
11,00 Főzőverseny a Hármasligetben
12,30 Baranta bemutató - Bácsalmás
13,00 Borszéki fúvószenekar
13,30  „Plaiuri Tulghesene”, gyergyótölgyesi néptánccsoport 

fellépése
14,00 – 17,30 Testvérvárosok kulturális csoportjainak fellépései:
 Rudabányai Csillagfény mazsorett csoport
 Tallósi Simi dance modern tánccsoport
 Zákányszéki Csalogány citerazenekar
 Fonyódi Betyárok tánccsoport
 Bácsalmási Őszikék Nyugdíjasklub fellépése
 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes
 Abai Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
  Borszéki Czifrasarok néptánccsoport
17,30 BOGDAN CRISTINA fellépése
18,00 Tir na nÓg – írtánc-csoport előadása
19,00 DESPERADO koncert
20,00 SZABÓ ELŐD és a TITÁN zenekar koncertje
21,30 Tábortűz
22,00 NAGY FERÓ és a BEATRICE koncert
Információs iroda előtti kisszínpad
16,00  HalVirág bábszínház - MACSKACICÓ című bábelő-

adás 
Péntek, szombat és vasárnap a gyerekek kipróbálhatják az óriás 
LEGENDÁRIUM szabadtéri  játékot. Szombat és vasárnap ter-
mékbemutató és vásár, játszóház.
Vasárnap szórakoztató versenyek a Borszéki Ifjúsági Fórum szer-
vezésében.

» A XVIII. BORSZÉKI NAPOK PROGRAMJA «

• BORSZÉKÉRT ALAPÍTVÁNY – Borsec, str. Topliţei nr. 1 – ISSN 1224-1709 •
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Tudja ezt minden szülő, ha hívő, ha nem. Én még olyat nem hal-
lottam, hogy ha egy gyerek misére, hittanra akarna menni, megtiltanák 
neki a szülei. „Menjél csak, fiam, menjél csak, lányom, mert ott csak jót 
tanulsz.” Böjte Csaba szerzetes gyermekvédelmi szervezete, a Caritas, a 
Diakónia, a Gondviselés segélyszervezet, az egyházak által működtetett 
öregotthonok, segélyszolgálatok nélkül mi lenne a szegény sorsú gyere-
kekkel, a magukra hagyott idősekkel? Ha nincs a Caritas fiatal gazdák 
képzését célzó programja, a LAM Alapítvány, ma lenne annyi gépesített, 
fiatal gazda által működtetett gazdaság Székelyföldön, mint amennyi 
van?

Az egyházi vagyon visszaszolgáltatása által számos oktatási célra 
szolgáló ingatlan egyházi tulajdonba került. Ez az igazi garancia arra, 
hogy politikai fordulatoktól függetlenül a magyar közösség használni 
tudja ezeket a jövőben is. A Sapientia egyházi kuratórium által mű-

ködtetett felsőoktatási intézmény, és eredményesen szolgálja azt a célt, 
amelyért létrehozták. Ezért mondom, hogy az erdélyi magyar politika, 
annak meghatározó szereplője, az RMDSZ csak nyerhet, ha szorosabbra 
fűzi a köteléket a történelmi egyházakkal, erősítve a partnerséget az er-
délyi magyarság megmaradásának és értékeink ápolása ügyében.

Meggyőződésem, hogy ez az igazi, sikerrel kecsegtető útja a ma-
gyar politikai egység helyreállításának is, mert új, tartós egységet nem 
politikai egyezkedés útján lehet létrehozni, hanem a nemzettársi szere-
tet alapján. Szeretethiányról tanúskodik sok minden. És most nekünk a 
legnagyobbnak a visszahozását kell célul kitűznünk, és a szeretet építő-
erejének példaértékét nemcsak követni, hanem megélni mindenkinek 
emberi feladata. Megmaradásunknak egy záloga van: a szeretet és az 
ebből fakadó, ennek szellemében elvégzett közös munka.

Borboly Csaba 
RMDSZ Csíki Területi szervezetének elnöke 

» SZERETET NÉLKÜL NEM MEGY «
folytatás az 5. oldalról
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