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Idegen versből 
fordítottam

Az életnek, ha nincs más dolga semmi,
csak a halált Istennek felnevelni
keressünk rá alkalmasabb vevőt,
tűzzük zászlónkra címerül a nőt !

Ha úgyis minden törvény eltörölve
s a tiszta vágyat pénzen csalják tőrbe,
a legszentebb cél elszállt, szárnya nőtt:
tűzzük zászlónkra címerül a nőt !

Egy senki vagy, lábadnak pénz a kengyel,
felhágsz a lóra s több vagy egynél eggyel,
de nem tartod hiába válladon a főt:
viseld a zászlódon címerül a nőt !

Fukarságod, ha tőle megcsömörlött,
mert pénzt bár szép, de álnok nőre költött
s ki is gúnyoltak mindenek előtt,
ne bántsd a zászlót s címerén a nőt !

Ha már levert a lábadról a kórság
s nagyon sötét a földalatti ország
és már a szádban nyelved is lefőtt
ápolni küldik hozzád majd a nőt.

2007. december 26.
Kamenitzky Antal

Ára: 1 lej

Az RMDSz megújult borszéki 
vezetősége mindenkinek 
örömteli, áldott húsvéti 

ünnepeket kíván!
Húsvét

Húsvét idejét a niceai zsinat 325-ben 
a tavaszi napéjegyenlőséget követő hold-
tölte utáni vasárnapban állapította meg. 
A húsvét tehát mozgó ünnep. A húsvéti 
ünnepkör a virágvasárnappal kezdődik és 
a nagyhéttel folytatódik, majd húsvétvasár-
napot követő hétfővel (sok helyen keddel) 
zárul.

 A húsvéti ünnepkör népünk hitvilágá-
ban és szokásaiban igen jelentős volt. E hi-
edelmek egy része ősi – úgy szoktuk mon-
dani pogány eredetű tavaszváró, tavaszt 
előcsalogató szokások-másrészt egyházi 
eredetűek. A határt azonban nem lehet 
élesen megvonni a kettő között, hiszen a 

kölcsönhatás rendkívül erős volt. Gondol-
junk csak arra, hogy a tűz-, a víz-, zöldág-, 
ételszentelés a pogány gyakorlatból a ke-
resztény liturgia részévé lett, majd amikor 
az egyház már elég erősnek érezte hatal-
mát ahhoz, hogy ezeket elvesse, tovább élt 
a népi hitvilágban. A szentelt barka, étel-
szentelés ma újra részei és eseményei a szo-
kásokban annyira gazdag húsvétnak.

 A húsvéti ünnepkörben legfontosabb 
szerepe a víznek volt, a víz külsőleg- bel-
sőleg tisztító, gyógyító, termékenységva-
rázsló erejébe vetett hit alapján. A lányok 
nagypénteken a patakban fürödtek, az ál-
latokat is megmártották, hogy rontás ne 
érje őket.

 A húsvéti locsolás szokását minden-

ki ismeri: a húsvéthétfő régi elnevezései: 
vízbevető, vízbehányó hétfő – szemléle-
tesen érzékeltetik a locsolkodás egykori 
módját. A lányokat gyakran tiltakozásuk 
ellenére is a patakhoz, kúthoz hurcolták 
a legények, s ott mártották vagy vederrel 
öntözték meg. A húsvéthétfői locsolás el-
sősorban az eladósorú lányok szépség- és 
egészségvarázslása volt.  A lányok egyik 
ékessége volt a hosszú hajuk  A néprajzi 
leírások szerint a legények elsősorban a ki-
szemelt jövendőbelijüket, a házas férfiak 
rokon asszonyokat, a fiúgyermekek kislá-
nyokat locsoltak.

 A locsolóversek nem nagy múltúak, 
hiszen a locsolás egykori módja nem is 

folytatás a 8. oldalon
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Március 15-e Borszéken

Enyhe, tavaszias időben került meg-
rendezésre az idei Március 15-i ünnep-
ség. Hagyományosan Alsóborszéken, 
a Megemlékezés parkjában került sor 
a rendezvényre. A Bajkó Sándor vezet-
te fúvószenekar nyitotta meg a rendez-
vényt, majd Mik József alpolgármester, 
RMDSz elnök mondott köszöntő beszé-
det. Őt követte Bakos Balázs római-kato-
likus plébános. Az ünnepi kultúrműsort 
a Zimmethausen Iskolaközpont tanulói 
biztosították, Ballai Erzsébet tanárnő 
vezetésével. A szavalatok, énekek, és tán-
cok után Szabó Kinga hegedült, és Pop 
Anna Mária a Borszéki Ifjúsági Fórum 
képviseletében szavalt. Utána úgy az 
RMDSz, mint az önkormányzat koszo-
rút helyezett el a Kossuth kopjafánál. A 
rendezvény újdonsága, hogy a nem rég 
alakult Magyar Polgári Párt is jelent volt 
a rendezvényen és koszorúzott. Ez ter-
mészetes, hiszen Március 15 minden ma-
gyar ünnepe, akinek a szabadság szent, 
és üzenete örök. Örvendetes, hogy az 
idei ünnepségen sokkal több kokárdás 
résztvevő volt kíváncsi a rendezvényre.

Farkas Aladár

Szívből köszönjük a 
március 15-i rendezvény 
szervezőinek, résztvevői-
nek, közbenjáróinak a se-
gítséget,  hogy lehetővé 
tették, hogy eredménye-
sen terjesszük magyar 
nemzeti kultúránkat,  
hozzájáruljunk kulturális 
örökségünk ápolásához.

Köszönjük az együtt-
gondolkodást magyar jö-
vőnkről, a megértést és a 
tetteket. Isten áldja meg 
az áldozatkész jóakaratú 
embereket!

Az RMDSZ

A magyar jövőnkkel 
kapcsolatosan ajánlom 
Koltay Gergő versét.  Ér-
demes elolvasni, átgon-
dolni és megszívlelni 
minden magyar ember-
nek.

                       

Merjünk nagyot gondolni, mert sokáig nem te
hettük,     
 Merjünk kiegyenesedni, mert régóta  görnyed
ten járunk,  
 Merjünk álmodni, mint az “álmok álmodói”,    
 Merjük megérteni azokat, akik nem tudják mit 
csinálnak.      
 Merjük kimondani a szavakat, és merjük a bé
két,      
Merjük őrizni, ami a mienk, merjük a múltun
kat,  s a jövőnket,    
 Merjük védeni a földet, és merjük védeni a nyel
vet,           
Merjük a küzdelmet,  ha az arénába kény
szerítettek minket.
És ne hagyjuk, hogy ne gondolhassunk “nagyot”,         
És ne hagyjuk, hogy eltörjék gerincünk,  
És ne hagyjuk, hogy álmainkat bankárok vi
gyázzák,
És ne hagyjuk, hogy hazugság szögeit kereszt
fánkba kalapálják.
És ne hagyjuk, hogy csuklyát húzzanak szava
inkra,
És ne hagyjuk, hogy gyalázzák hőseinket,
És ne hagyjuk, hogy ne szólhassunk magyarul,    
És ne hagyjuk, hogy nevessenek azon 
ami bennünk valahol nagyon fáj.                          

    Beküldte: Simon Lehel
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Február végén minden RMDSz tisztségviselőnek be kellett számol-
nia az elmúlt 4 év tevékenységéről. Habár saját meglátásom szerint ez a be-
számoló egy csapatnak a beszámolója kellett volna legyen, ez egyénenként 
történt meg, ahol mindenki elmondta, milyen jól is teljesített az elmúlt 
esztendőkben. Nem áll szándékomban hosszan ecsetelni az elmúlt 4 év 
történéseit, röviden említenék meg néhány dolgot, amelyhez személyes 
hozzájárulásom volt.

Többször, de nem mindig egyedül, polgármesterrel, tanácsos kollé-
gával jártam a fejlesztési minisztériumban a sportcsarnok, ANL tömbház 
építésének támogatása érdekében, jelen pillanatban mindkettőnél folynak 
a munkálatok. Borszék 2006-ban lemaradt a kormány által elindított víz-
és szennyvízvezetékek kicserélése kisvárosoknak programról, sikerült 
többszöri felszólalásom és miniszteri látogatás után elérnem, hogy váro-
sunk is felkerüljön a többi település mellé, és  több mint 65 milliárd ré-
gi lejt kapjunk szennyvízhálózat felújításra és derítőállomás építésre. Az 
idén már indulnia kell ennek a programnak, amihez az önkormányzatnak 
18 milliárd régi lejjel kell hozzájárulnia, sikerül a szennyvizet elvezetni 
olyan utcákban mint a Ditrói, Nyíres, Hévízi, Hanzker, Köves. December-
ben támogatást kaptunk 1 milliárd régi lejben a kerülőút tervének kifize-
tésére is.  

Határozatot készítettünk területek kiosztására a Petőfi Sándor utcá-
ban, majd a Nyomáson 35 éven aluli fiatalok számára. A telkeket pár hét 
múlva átvehetik a fiatalok, és kezdhetik az építkezést. Határozatot készí-
tettem a helyi civil szervezetek támogatására költségvetéséből, tavaly sike-
rült 50 millió lejt kiosztani, az idén is folytatni fogjuk, hiszen a városban 
már csak ezek a szervezetek szerveznek kulturális, sport és ifjúsági rendez-
vényeket. Az elmúlt években a Borszéki Ifjúsági Fórummal valamint az 
Ecoul Kulturális egyesülettel, Fazakas Csabával és Mosneag Ilikével több 
kulturális rendezvényt bonyolítottunk le. Két évvel ezelőtt, amikor az óvo-
dának karácsonykor nem volt pénze az ajándékcsomagokra, közösen  11 
millió lejt  ajánlottunk fel. 

Több kisebb pályázatot írtam és nyertem támogatást ifjúsági rendez-
vényekre, kulturális rendezvényekre, sport tevékenységre, a tavaly nyer-
tem 3.500 lejt weboldal fejlesztésre www.borszek.eu néven, amely a követ-
kező napokban négy nyelven fog indulni. Mindezt a helyi önkormányzat 
3.500 lejjel, a Vendégvárók Szövetsége 1.500 lejjel támogatta, amiből 2.500 
darab Borszék ismertetőt nyomtattunk. Fazakas Szilárddal, az Észak Ke-
let Kistérségi Egyesület vezetőjével és a borszéki polgármesteri hivatallal 
közösen kétszer nyertünk támogatást a megyei önkormányzattól a Pierre 
Courie forrás rendbetételére és a Kerekszékben lévő forrás befogására és 
rendezésére. Mindkét esetben a támogatás értéke 10.000 lej, a helyi önkor-
mányzaté szintén 10.000 lej. 

A tavaly irányjelző táblákat állítottunk a Borszék Fellendítése Egyesü-
let tagjaival közösen, amellyel a borvízforrásokat és a barlangokat jelöltük 
ki, az idén szeretnénk, ha a panziók is áttérnének az egységes irányjelzés-
re.

Sokan kérdezik, mit tett az RMDSz az elmúlt 4–8 évben Borszéken. 
Tényleg sok látszata nincs, mivel a település arculata nagyon rosszul fest, 
de lesz egy sportcsarnok, egy 20 lakrészes ANL tömbház, egy 32 lakré-
szes szociális tömbház, felújítják a szennyvízhálózatot, többször kapott és 
fog kapni pénzt az iskola javításokra. Beindul a Borvizek útja program is, 
amelyben Borszék 1 millió euróval szerepel, és amely során felújítják a 
fürdőtelep sétányait, parkjait, utcai bútorzatát. Ez a program is RMDSz tá-
mogatással indult.  Többet is  kaphattunk volna a kormánytól, de kérdem 
én mit tettek más politikai pártok: PSD, PNL, PC, PD ? milyen támoga-
tást szereztek városunknak, vagy mit tettek azok, akik igazán érdekeltek 
Borszéken? SEMMIT. Akkor miért nem vonjuk felelősségre őket is, miért 
csak az RMDSz a fekete bárány mindig, más pártok csak addig léteztek 
nálunk amíg kampány volt, utána csend és 4 év múlva újra játsszák a meg-
váltó szerepét?! 

Mára a  borszéki RMDSz részéről egy csapat áll készen, aki vállalja az 
elkövetkező évek megpróbáltatásait, és utánam felsorakozva elkezdené a 
munkát a város fejlesztésére, elsősorban a turizmus fellendítésére. Ez a csa-
pat velem együtt indul az előválasztáson és siker esetén önökkel közösen 
fogjuk megvalósítani elképzeléseinket. Én csapatban, közösségben gondol-

kodom, egyénileg nem tudnám kivitelezni elképzeléseimet, de ha tudom, 
hogy egy csapat, a település a hátam mögött van, sikerülni fog.

Fontos  az elkövetkezőkben – mert ilyen lehetőségünk, mint amilyen 
következik nem lesz többé – egyre több uniós pályázatot  lehívni és jó csa-
pattal, jó munkával meg is lehet nyerni. Vissza kell állítanunk a turizmust 
városunkban, hiszen a jövőt számunkra a TURIZMUS jelenti. Több mint 
egy éve javasoltam, látva a városunk iránti érdektelenséget a befektetők 
részéről, hogy hozzunk létre egy részvénytársaságot – amelynek tagja a 
helyi önkormányzat és 20-30 befektető, akik érdekeltek  Borszék fejlesz-
tésében -, egy kezelőbázis felépítésére és működtetésére. Akkoriban még 
kinevettek, nem találták életképesnek az ötletemet, de egy pár hónapja 
egyre többen kezdik emlegetni, és jelzik támogatási szándékukat. Már ké-
szülnek a megalapításhoz szükséges alapiratok és készül egy látványterv, 
majd pár hét múlva egy találkozó, amelyen bemutatnánk az érdekelteknek 
elképzeléseinket. Meglátásom szerint Borszéken a turizmust csakis a keze-
lőbázis működtetésével tudjuk elindítani, ha ez működik, akkor lesznek 
turisták, teljes szezonban fognak működni a panziók, újabb és újabb tu-
risztikai egységeket indítanának be, növekedne az életszínvonal, jobban 
élnénk mi, borszékiek.

Sokszor hangoztattam, és hangoztatni fogom ezután is, hogy a bor-
vízpalackozás után a SNAM-nak befizetett évi több mint 20 milliárd régi 
lej, ha nem is egészben, de legalább részben maradjon a város kasszájá-
ban, és idővel a borvizek kezelése is az önkormányzat hatáskörébe kell 
kerüljön. Ekkor beszélhetnénk igazi autonómiáról, igazi fejlődésről, miért 
éljen Borszék után egy olyan hivatal, amely még arra sem képes, hogy a 
borvízkutakat, amelyek a hatáskörébe tartoznak, legalább évente karban-
tartsa?  Le kell egyszerűsítenünk ezt a bürokratikus engedélyeztetési folya-
matot, amellyel egy egyszerű ember vagy akár egy befektető szembesül. A 
Környezetvédelem újabb és újabb engedélyeket követel, ANRM, Vízügy, 
amelyeket meg is adnak, de hatalmas illetékek kifizetése után. És  ha már 
létezik egy városrendészeti terv, miért van szükség újabb és újabb hatásta-
nulmányokra?

Terveink között szerepel még az idén feljavítani az alsóborszéki köz-
pontot, parkolót kialakítani a régi polgármesteri hivatal udvarán, a parkot 
kiterjeszteni a felső tömbházakig, a piacot felköltöztetni Felsőborszékre, 
lent csak két-három asztalt hagyva a zöldségesek számára. Meg szeretnénk 
javítani az idén az óvodától kezdődő és a felső parkolóig tartó, valamint 
az iskolától induló és a piacig tartó járdaszakaszokat. Jövőtől kezdődően 
megkezdhetjük fokozatosan az utcák javítását. Ígéretünk van a kultúrház 
javítására valamint egy iskolabuszra. Sorolhatnánk tovább az elképzelése-
ket, de sajnos mindenki csak ígérgetett eddig is és most is csak ígérget, 
mi szeretnénk önöktől egy lehetőséget, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy 
megértünk a komoly feladatokra, és képesek vagyunk előre lépni a város 
fejlődésében.

Fontosnak tartjuk új munkahelyek teremtését, sok fiatal az egyetem 
elvégzése után haza sem jön, mert nincs megfelelő munkahely, segíteni 
fogjuk fiataljainkat, területeket fogunk továbbra is osztani. Az épülendő 
tömbházakban is elsősorban nekik fogunk helyet biztosítani, házépítéshez 
segítséget fogunk nyújtani. Ha nem akadályozzuk meg a fiatalok elvándor-
lását, elöregedik a település, és egy ilyen településnek nem lesz jövője. Én 
sem szeretnék elköltözni Borszékről, két kislányomat itt szeretném isko-
lába járatni, szeretném, ha itthon maradnának, itt nőnének fel és itthon 
alapítanának családot, ÉN oTTHoNT SZERETNÉK TEREMTENI SZá
MUKRA ÉS MáS FIATAL SZáMáRA ITTHoN, BoRSZÉKEN.    

Előre tudunk lépni, de csak akkor, ha megtanulunk közösségben él-
ni, ha oda tudunk figyelni egymás bajára és igyekszünk segíteni egymás-
nak, nem pedig folyamatosan uszítani, a másikat szidni, a hibást keresni. 
Ne mindig a múlton keseregjünk, hanem tekintsünk előre a jövőbe és 
higgyük, hogy lesz még élet Borszéken !  

Megkérek minden szavazó polgárt, hogy március 30-án ne sajnálja 
azt a fél órát,  jöjjön el az előválasztásra, szavazzon a fejlődésre, szavazzon 
bizalmat nekem és a felkészült csapatnak.

Tisztelettel, Mik József
Az RMDSz előválasztáson induló polgármester jelölt

OttHONt tEREMtENI IttHON, BORsZéKEN
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RMDsz előválasz-
tás 2008 március 

30-án
2008 március 30-án a borszéki 

RMDSz előválasztást szervez. A szavazás-
ra 8-19 óra között kerül sor a helyi iskolá-
ban, amelyen minden borszéki szavazó 
polgár részt vehet (nem csak RMDsz 
tagok).

A 2008 március 6-i határidőig ketten 
polgármester jelöltként,  21-en tanácsos je-
löltként tették le nevezésüket:
Polgármester jelöltek:
 Mik József
 Szabó Tibor
Tanácsos jelöltek:
 Balázs Tibor
 Bara Szabolcs
 Benkes  Zsolt
 Borsi Gyöngyi
 Farkas Aladár
 Fazakas Csaba
 Gidró Béla
 Jákó József
 Kolbert Zoltán
 Kovács Géza
 Márkos Csaba
 Mik József
 Mik Károly
 Molnár Zsombor József
 Mosneag Ilona
 Sajgó Ignác
 Simon Lehel László
 Szabó Noémi Csilla
 Szabó Tibor
 Veres Mihály
 Zatoschill Ballai Fokt Zoltán

A polgármesterjelöltek esetében az 
a szavazat érvényes amelyen csak egyik 
személy van megjelölve, a tanácsos jelöl-
tek esetében 5 és 11 között kell személye-
ket megjelölni, az 5-nél kevesebb vagy 
11-nél több megjelölés érvénytelen. 

szavazni személyazonosságival 
(buletin) lehet. Azon személyek, akik  
betegség miatt nem tudnak eljönni az elő-
választásra írásban kérhetik, hogy otthon 
szavazhassanak. Ez esetben mozgó urná-
val haza mennek a szavazóbiztosok.

A legtöbb szavazatot megszerző pol-
gármesterjelölt fog indulni az RMDSz 
színeiben a június 1.-i helyhatósági válasz-
táson, a helyi tanácsoslista a leadott szava-
zatok szerint csökkenő sorrend szerint fog 
összeállni.

Felkérünk minden szavazó polgárt, 
hogy vegyen részt az előválasztáson.

RMDSz választmány

„…Ma a helyi társadalomban az a 
felfogás erősödött meg, hogy mindent in-
kább egyedül próbálj meg, mint bárki más-
sal együttműködve. Nézzünk körül tágabb 
és szűkebb világunkban, s magunkban. 
Mindenfelé azt tapasztalhatjuk, hogy a 
normális együttműködés akadozik. Nincs 
elég nyugalom, elég béke bennünk, nem 
tudunk a másik emberre figyelni, a másik 
érdeke számunkra érdektelen, ítéleteinket 
pontatlan információkra vagy vélekedé-
sekre alapozzuk, a másik embernek nem 
a jobb, hanem a rosszabb arcát látjuk, a 
közösségek vezetőit szinte mindig előítélet-
tel nézzük, haragszunk a körülöttünk lévő 
világra, miközben a saját portánkat sem 
tesszük rendbe. Nem értjük a világot, nem 
érezzük jól magunkat benne és javításáért 
lehetőleg semmit nem akarunk tenni.

olyan sok sérülést, megaláztatást, fáj-
dalmat okozunk egymásnak, hogy szinte 
lehetetlenné tesszük a másokkal való gon-
dolatcserét, lelki egymásra figyelést vagy a 
közepes fellépést. Markánsan fogalmazva: 
nincs közösség és nincs egyéni boldogság, 
s a kivételek most is csak a szabályt erősí-
tik. Mindez abban is megnyilvánul, hogy 
az egyéni és családi határainkon túli telepü-
lési-közösségi világban nincs – se íratlan, 
se írott formájú – társadalmi szerződés.

Haragudhatunk bármennyire a külvi-
lágra, a szomszédra, a településre, a hata-
lomra, a globalizációra, de az a közismert 
igazság nagyon nehezen cáfolható meg, 
hogy saját világunkban, a családunkban, a 
baráti körünkben (ha még, vagy már van) 
mi vagyunk az illetékesek, és mi hozzuk 
a döntéseket. Elsősorban rajtunk múlik, 
hogy szeretteinket a tenyerünkön hord-
juk, vagy nem, hogy a külső siker hajszo-
lása helyett saját kertünket építjük-e vagy 
nem, hogy a közösség dolgaiban önzetle-
nül segíteni akarunk-e vagy nem. Nem a 
szegénységtől vagy a gazdagságtól függ, 
hogy a kimondott mondatainkkal bántani 
akarunk-e, vagy nem, hogy az utcasarkon 
hallott gonosz megjegyzéseknek hiszünk-
e, vagy nem, hogy keresztény emberként 
Isten szeretete, vagy ateista emberként 
humanista erkölcs vezet-e minket, vagy 
nem.

…Magunkban és másokban gyakran 
azt tapasztalhatjuk, hogy a többség igenis 
a jót szeretné választani, de valami vagy 
valaki közbeszól, akadályoz, elterel. És mi 
ebbe belenyugszunk. Hasonló a helyzet a 

közösségekkel is. Egyáltalán nem tartunk 
ott, hogy az emberek egymás iránti empá-
tiával és nyitottsággal együttműködjenek, 
holott igazából minden ember vágyik tár-
sakra, baráti közösségekre, s sok minden 
feladatot ellátna, ha a külső világban ta-
pasztalná, hogy becsülik, megszólítják és 
felkérik. Keressük tehát a közösséget, de 
valami – fáradtság, kudarc, rossz pletyka, 
stb. – elterel minket. Azért is belenyug-
szunk ebbe, mert nem gondolkodunk elég 
világosan.

Már régen ott tarthatnánk, hogy az ön-
kormányzat erkölcsi súllyal bír, a közösség 
vállalja a megválasztottait, és a közös dön-
tések valóra váltásáért mindenki hajlandó 
egy kapavágásra. Már régen annak örülhet-
nénk, hogy az egy utcában lakók számára 
erkölcsi parancs a szomszéd megbecsülése 
és támogatása, vagy semmi akadálya nem 
lenne annak, hogy saját tudásainkat is fel-
kínáljuk az utca végén lakóknak is. Már 
régen oda juthattunk volna, hogy a roko-
nok között bensőségesebb a kapcsolat, s a 
családokban a szeretettel szemben nem al-
ternatíva a viszály. De a külső világ sajnos 
olyan, mint a belső világunk, s fordítva, 
a belső világunk nem jobb, mint a sokat 
szidott külső világ. Várjuk, hogy kívülről 
szeressenek minket, de mintha képtelenek 
lennénk arra, hogy a kintieket szeressük.

Az egész globális vagy lokális vilá-
gunkban ismételten tudatosul: a megvál-
tás aligha kívülről, sokkal inkább belülről 
érkezik. Nem másoktól jön, még ha mások 
sokat segíthetnek is. Nincs mire várnunk, 
holott a várakozás állapota egyébként izgal-
mas lehet. A belső döntéseket mindenki-
nek naponta kell meghozni, s naponta kell 
azzal szembesülnie, hogy miben volt erős 
és gyenge. A közösségnek, és különösen 
a közösség (például az önkormányzat, az 
egyház, az óvoda és az iskola) vezetőinek, 
pedig mindent meg kell tenni azért, hogy 
intézményes és intézményeken túli, de 
szervezett támogatást adjanak a személyes 
jó döntések meghozatalához és az ezekből 
következő kisközösségi cselekvésekhez…”    

Mennyire érvényesek a fenti gondola-
tok ránk, borszékiekre is.

 
Válogatta Mik József  az „Aba Nagy

község Képviselő testülete által kibocsátott   
Felhívásból a helyi társadalmi szerződés 
megkötésére” 

Közösségben vagy egyénileg 
gondolkodjunk?
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Beszámoló
az RMDsz önkormányzati 

tisztségviselők négy éves tevékenységéről
A 2004– es helyhatósági választásokon 

RMDSz listán jutottak mandátumhoz a követ-
kező önkormányzati képviselők: Farkas Ala-
dár, Kovács Géza, Mik József, Móga Attila, és 
Szabó Tibor. Lévén, hogy Mik Józsefet alpolgár-
mesternek választották, az RMDSz javaslatára, 
helyébe Zudor Stefan került be a tanácsba. 
Mindenik tanácsos, aktív tagja az önkormány-
zat valamelyik szakbizottságának, sőt egyesek 
elnöki tisztséget töltenek be: Farkas Aladár a 
jogi–, közigazgatási, szociális, kulturális és ok-
tatási szakbizottság elnöke, Kovács Géza a gaz-
dasági–, költségvetési szakbizottság elnöke, és 
Móga Attila a városrendészeti bizottság elnöke. 
A választási programból mi az, amit sikerült 
megvalósítani?

I. Városfejlesztés, urbanizmus, turizmus
– A városi úthálózat egy részének (Új utca, Kör-
sétány) kijavítása, leaszfaltozása. 
Úgyszintén a járdák leaszfaltozása a Dózsa 
György utcai tömbházak előtt.
– 150 férőhelyes Sportcsarnoképítés, RMDSZ-
es kezdeményezésre.
– A szennyvíz–  és derítőállomás felújítása 
(pénz–  és dokumentáció összeállítás, engedé-
lyeztetés).
– A Körgyűrű rehabilitálása SAPARD program 
keretében (3,5 km), 120 ezer lej támogatást kap-
tunk RMDSz révén.
– A városi közvilágítás felújítása.
– A Petőfi utca infrastruktúrájának kiépítése.
– Házhelyek biztosítása fiataloknak lakóházépí-
tés céljából.
– 2 tömbház (52 lakrész) építésének a kiharco-
lása (Kormányprogramból), RMDSz kezdemé-
nyezéssel.
– A kultúrház épületének a rehabilitálása.
– Parkok, zöld övezetek karbantartása.
– Játszótér létesítése Alsóborszéken.
– A víz-  és csatornaszolgáltatás újratárgyalá-
sa.
– A borvízforrások karbantartása, felújítása.
– Borvíz Múzeum létesítés.
– A Pierre Curie forrás felújítása (É- K Hr. Kis-
régió segítségével).
– A Tündérkertben egy pihenőhely kialakítása 
(É- K. HR. Kistérséggel).
– A birtokviszonyok jogi helyzetének tisztázá-
sa, 90%-ban megvalósult, csak a Borszék Köz-
birtokosság kérése nincs megoldva.
– A testvér- települési kapcsolatok ápolása.
II. oktatás, művelődés, egészségügy, szociális-  
és sport
– Az oktatás zökkenőmentes, a kor elvárásai-
nak megfelelő működtetése.
– A közétkeztetés-, turizmus és élelmiszeripar 
számára szükséges szakmunkásképzés biztosí-
tása középiskolás szinten. Szállodai dolgozók 
képzése magyar nyelven.
– Jégpálya működtetése az Óvoda melletti pá-
lyán.

– A rászorulók anyagi támogatása.
– A műemlékek és emlékművek ápolása, védé-
se.
– Az önkormányzat és lakosság kapcsolatának 
erősítése.
– Zimmethausen park–  és emlékmű felállítá-
sa.
– A sporttevékenységek kiszélesítése. Síegylet 
létesítés.
– Kispályás labdarúgó bajnokság szervezése.
– A Reménység sípálya megépítése.
– Szabadtéri színpadépítés a Hármasligetben.
– Nincs művelődési házunk, igazgatónk, vagy 
kultúrreferensünk.
III. Egyház, civil szervezetek, ifjúság
– Az önkormányzat és az egyházak közötti kap-
csolat megerősítése és támogatása. (Szabó Ti-
bor RMDSz képviselőnk egyháztanácsosi tag 
két éven át).
– A civil szervezetek és az önkormányzat szo-
rosabb kapcsolata. Ez még mindig nem úgy 
működik, ahogy szeretnénk. Egy pályázási 
rendszert dolgoztunk ki, hogy költségvetésből 
támogassuk a civil kezdeményezéseket, de for-
mai okok miatt dugába dőlt.
– Megalakult a Borszék Fejlesztéséért Egyesü-
let.
– Terület biztosítás fiataloknak, lakásépítés vé-
gett (két parcella, több mint 20 lakrésznek).
IV. Környezetvédelem
– A szemétszállítás kiterjesztése az erdőszéli ut-
cák, házak területére.
– A védett területek és fajok fokozott védelme.
– A borvízkutak fokozott védelme.
Minden hónapban a tanácsüléseket megelő-
zően, a szakbizottságok megtartják üléseiket, 
ahol a rájuk eső határozatjavaslatokat megtár-
gyalják, és ha jónak látják, láttamozzák. Úgy a 
szakbizottsági üléseken, mint a tanácsülésen az 
RMDSz tanácsosok aktívak, kezdeményezőek. 
Kellő tapasztalattal rendelkeznek, hiszen már 
nem első mandátumúkat töltik.
Mik József, alpolgármester:
– Kormány támogatással felújítjuk a derítőállo-
mást és 7,5 km szennyvízhálózatot, a mi hozzá-
járulásunk 538 ezer euró (20%). Személyesen 
járt Bukarestbe, hogy elintézze.
– Előtanulmányok és kivitelezési tervek elkészí-
tése.
– Kormány határozattervezetet készített a Kul-
túrház feljavításához szükséges pénzösszeg 
megszerzésére.
– Kezdeményezte a civil szervezetek tevékeny-
ségeinek támogatását költségvetésből (Határo-
zat).
– A borvízkutakhoz új névtáblákat készíttetett 
a régi, hagyományos nevekkel.
– Ismertető táblát helyezett el a város bejáratá-
hoz.
– Az É– K. Hr. Kistérségi Egyesülettel közösen 
pályázott a Pierre Curie forrás rendezésére és a 

Tündérkerti forrás befogására (20 ezer lej).
– A BIF nevében több pályázatot írt és nyert 
kulturális és sporttevékenységek szervezésére. 
Több évben is megszervezte az Ifjúsági Napo-
kat, Kulturális Napokat, Nosztalgiaestet a Kos-
suth– forrásnál. Minifoci bajnokságot szerve-
zett.
– eMagyarPoNToT létesített a Progress Ala-
pítvány támogatásával, 5 számítógép, nyomta-
tó, internet hozzáférés.
– Kezdeményezte a Borszék Fellendítésért 
Egyesület létrehozását, amelynek önálló hon-
lapja van www.borszek.eu Megjelentettek egy 
Borszék ismertetőt kétezer példányban. Alelnö-
ke ennek az egyesületnek.
– Aktívan bekapcsolódott a 4004- es parlamen-
ti-  és a 2007- es európai parlamenti választási 
kampányba.
– A TESz állandó bizottságának tagja,
– A Területi Ifjúsági Szervezet alelnöke.
– A Borszéki Ifjúsági Fórum elnöke.
Farkas Aladár:
– A tanügyi-, művelődési-, jogi-, emberjogi és 
szociális bizottság elnöke vagyok, ahol 101 ter-
vezetet tárgyaltunk meg és hagytunk jóvá, vagy 
esetenként módosítottunk vagy elutasítottunk.
– Az Önkormányzat részéről tagja voltam an-
nak a bizottságnak, amely kidolgozta a város 
fenntartható hosszú távú fejlődési tervezetét, a 
„Feladatok a 21. századra” program keretében, 
amit az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Program-
ja támogatott. (2005.).
– Aktívan részt vettem az önkormányzati ülé-
seken.
– állandó kapcsolattartás a választókkal. Meg-
hallgattam panaszaikat, véleményüket, amelye-
ket szűkség esetén továbbítottam a Polgármes-
teri Hivatal vagy az Önkormányzat felé.
– Rendszeresen ismertettem a lakosokkal az 
önkormányzati határozatokat a Forrásokban.
– Személyesen foglalkoztam a nevelési–, oktatá-
si, tankönyv-  és taneszköz támogatási pályáza-
tok kézbesítésével (Szülőföldön magyarul).
– Támogattam a lakosság Magyar igazolvány 
kérelmeit és a diákigazolvány, illetve a pedagó-
gusigazolvány kéréseket.
– Sikerült magasabb szintre emelni az általá-
nos Iskola besorolását (Iskolaközpont).
– A Sportcsarnok építésének szükségességét 
tudatosítani az RMDSz felső vezetésében. Sze-
mélyes beszélgetésem Borbély Lászlóval, köz-
munkaügyi-, és területfejlesztési miniszterrel, 
Marosvásárhelyen, a Testnevelő Tanárok 2. or-
szágos Tanácskozásán, 2005 március 19-én.
– Az iskolai tornaterem rehabilitálását szorgal-
maztam, ami megvalósult a múlt hónapban.
– A patakok medrének rendszeres takarítása.
– A civil szervezetek támogatása.
– Az Internetes Teleház újraindítása.
– A hagyományok ápolása.

folytatás a 6. oldalon
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Beszámoló ...
Kezdeményezésemre, folyamatban van 

egy Borvízmúzeum megvalósítása, amely au-
gusztus elejére kell elkészüljön. Felvettem a 
kapcsolatot hat múzeummal, és két levéltárral 
egy tematikus kiállítás kivitelezése érdekében.
– ápoltam a kapcsolatokat a testvértelepülések-
kel, különösképpen Zákányszékkel, Fonyóddal, 
akikkel diákcsere kapcsolatokat is ápolunk. A 
velük való együttműködés eredményeképpen 
felkerült a fonyódi honlapra a borszékről szóló 
régi monográfiánk, Borszék részletes bibliográ-
fiája, jelen vagyunk a zákányszéki honlapon, 
ahová rendszeresen küldök írott anyagot és 
fotót. A Bácsalmási lapban is jelentettem meg 
híreket Borszékről.
– Kezdeményeztem a település helységnévtáb-
lájának rovásírással való feltüntetését,
– Megszerveztem a tagdíjbegyűjtést.
– Megszerveztem a megemlékezéseket: Márci-
us 15, október 6.
– Részt vettem az Agyagfalvi megemlékezé-
sen, az aradi Szabadság emlékmű avatásán, az 
RMDSz Kongresszuson, az Európai parlamenti 
választások kampánynyitóján, Csíkszeredában.
– Kezdeményeztem egy összejövetelt „15 éves 
az RMDSz”, ahol érdemokleveleket adtunk az 
RMDSz tevékenységet aktívan támogatóknak.
– A TESz oktatási alelnökeként két tanácsko-
zást szerveztem a román nyelv oktatásának ha-
tékonyabbá tétele érdekében, részt vettem az új 
oktatási törvénytervezet vitájában.
Kovács Géza
A mandátum kezdetétől a tanács pénzügyi bi-
zottságának vagyok az elnöke.
Az elmúlt négy év alatt kifejtett fontosabb tevé-
kenységeim:
– Az évi költségvetési tervek megvitatása és jó-
váhagyása, ezen belül javaslatok az évi beruhá-
zási tervek összeállítására.
– A költségvetési módosítások megvitatása, plé-

num elé terjesztése (2005–ben a sípálya villany-
hálózat kiépítésének támogatása).
– Részt vettem több versenypályázási bizottság-
ban.
– A borszéki borvízpalackozás 200 éves meg-
emlékezés és ebből az alkalomból létesítendő 
múzeum kezdeményező–  bizottságában való 
részvétel.
– A létesítendő Borvízmúzeum épületének 
megtervezése.
– Egy új szabadtéri színpad megtervezése.
– Néhány, a tanács által jóváhagyott beruházási 
terv-  dokumentáció összeállításában való rész-
vétele.
– Támogattam az iskola által kezdeményezett 
sportterem létesítésének a beindítását.
A borszéki önkormányzat képviselete a TKT– 
ban.
Móga Attila 
az 550/2002– es törvényt alkalmazó bizottság 
elnökeként szorgalmazta a város tulajdonában 
lévő épületek eladását a jelenlegi albérlőknek.
– A város víz–  és csatornaszolgáltatási szerző-
désének újratárgyalását támogatta.
– A borvízkutak karbantartását sürgette.
– Az Alsóborszéki játszótér kialakításában bá-
báskodott.
– A birtokviszonyok jogi tisztázását szorgal-
mazta.
Szabó Tibor 
legnagyobb megvalósításnak a Borszéki 
Síegylet megalakítását és annak támogatását 
tartja. Évente több rendezvény szervezője: 
Hóünnepély, Lőrinc Pál Kupa, stb.
–  A játszótér megépítését ő is támogatta, akár-
csak a tornaterem bővítését, korszerűsítését. 
– Támogatta a fiatalok házépítésének az ingye-
nes területbiztosítását.
– Szorgalmazta a Babám villa romjainak eltűn-
tetését.

– Támogatta azt az indítványt, amelynek értel-
mében sorompót állítottunk az Eminescu u. be-
járatához, hogy megakadályozzuk a rönkszállí-
tó autók közlekedését.
– Támogatta a Borvíz Múzeum megépítésének 
gondolatát.
– Kezdeményezte egy új sípálya létesítését a Ve-
rőfény oldalban.
– Kezdeményezte és megszervezte a „200 év az 
egészség szolgálatában” elnevezésű síversenyt.
– Támogatta a megvásárolt villák alatti terület 
megvásárolási lehetőségét.
– szorgalmazta a Borvizek útja projekt, tervezé-
si munkájának kifizetését.
– Minifoci bajnokság megszervezése.
– Szorgalmazta egy pályázatfigyelő- és író cég 
bevonását az Uniós tervek lehívására.
Zudor Stefan: 
nem kaptunk írásbeli beszámolót.
Hiányosságok:
– Nem sikerült egy egységes RMDSz-es csapa-
tot kialakítani.
– Nem tudtunk változtatni a turizmus jelenlegi 
helyzetén (lerobbant villák). Nincs kezelőbázi-
sunk, Poliklinikánk.
– Nem tudtunk annyi utat, járdát javítani, 
amennyire szükség lett volna,
– Nem oldottuk meg az alsóborszéki központ 
rendezését, a piacok helyzetét.
– Nem tudjuk, egész éven át működtetni az In-
formációs irodát.
– Nem tudtuk visszaállítani a városi Művelődé-
si Házat.
– Az omladozó épületeket nem tudtuk lebon-
tatni.
– Nem tudtuk megalakítani a lakástulajdono-
sok társulatát.

Farkas Aladár, önkormányzati képviselő, 
leköszönő RMDSz elnök,

Beszámoló 
A borszéki önkormányzati képviselői 

tevékenységemről 2004 június – 2008 február
2004:
– a fiatalok számára ingyenesen területet 
biztosító 15/2006 törvény lakások építésére 
adott lehetőséget,10, egyenként 500 nm terü-
letet osztottunk ki a Petőfi Sándor utcában, 
igaz hogy az előző tanács kezdeményezése 
volt, én csupán sürgettem a tényleges kiosztá-
sát és javasoltam, hogy ehhez hasonlóan más 
területeket is juttassunk fiataljainknak.
-többször javasoltam, hogy a borvízkutakhoz 
(Kossuth, László stb.) vezető utakat zárjuk le, 
megakadályozva az autókkal való behajtást a 
források közvetlen közelébe, a szennyeződés 
elkerülése érdekében (olajfoltok, hulladékok, 
PET palackok stb.). Tudomásom van arról, 
hogy más települések, hol szintén borvízfor-

rások léteznek és ha nem is ennyire híresek, 
mint a mienk, mégis sokkal jobban gondoz-
zák, vigyáznak rá.
– alkalom adtán amikor a tündérkertben 
sátorozók tábort ütöttek,, szóltam de sem a 
rendőrség, sem a polgármesteri hivatal nem 
reagált, pedig védett terület ez. Nem az a 
gond hogy, vendégek látogatják meg városun-
kat, hanem ismervén a „jó” szokásokat min-
dig rengeteg mocskot hagynak maguk után. 
Tudjuk, sátorozásra van kijelölt terület, itt a 
körülmények is megfelelnek egy nyugodt és 
kényelmes pihenésre. Azt is javasoltam, hogy 
egy pihenőt nem ártana építeni a Tündérkert 
vagy az Ősforrás környékén, asztalokkal pa-
dokkal felszerelt filegóriával, ahol ökó WC 

– ket működtetnénk.
– a város rendezése érdekében (Felső-
borszéken) javasoltam az ideiglenes építmé-
nyek (lerobbant, elhanyagolt fásszínek, gará-
zsok, disznópajták) lebontását és helyettük 
a tanács tervei és területrendezése szerint 
legyenek újraépítve.
– a Riki Villa melletti épület (Babám villa) le-
bontását, összetakarítását szorgalmaztam – 3 
év kellet hogy megtörténjen.
– már a mandátumom kezdetén és folyamán 
érdeklődtem, a tervekkel, programokkal 
foglalkozó iroda hatékonysága iránt, pályá-
zatok lehívása, uniós pénzek megszerzése 
(SAPARD,PHARE,ISPA stb.) programok 
megnyerése, a válasz az volt, hogy Borszék 
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hol kis, hol pedig nagy település, vagy éppen 
város és nem falu,egyetlen terv sem volt ér-
dekes módon településünkre szabva. Nem 
ez történt például Szovátán,  nekik sok pá-
lyázat bejött, látszik is. Borszék önkormány-
zati weboldala szegényes és hiányos mivoltát 
többször a tanács és a polgármesteri hivatal 
eszébe juttattam. (Nem dicsekvés de egy 
adott pillanatban a borszéki síegyletnek és a 
vendéglátóknak is jobb weboldaluk volt).
– az ivóvíz szolgáltatatás ügyében amikor 
választanunk kellett egy helyi és egy idegen 
szolgáltató között, abban reménykedve, hogy 
a helyi érdekeket egy helybéli cég jobban kép-
viseli, értem itt a csatorna s ivóvíz bővítését, 
fejlesztését a derítőállomás korszerűsítését, 
én a helyi cég mellet szavaztam, de sajnos ed-
dig nem bizonyult jó döntésnek, mivel más 
települések azt a szolgáltatót választották, aki 
felvállalta a SAMTID vagy ISPA programot, 
és meg is nyerték, példa erre van elég,  Ma-
ros megyében de Hargita megyében is lásd 
Székelykeresztúrt. Az önrész ebben az eset-
ben csekély 2%.
– az ivóvíz szolgáltató és szennyvíz kezelő 
cég ajánlatát vagyis a szolgáltatás drágulását 
56% -al én nem fogadtam el, tehát nem sza-
vaztam meg!!! 
2005
– többször felhívtam a figyelmet arra, hogy a 
háztartási hulladékok (szemét) nem mindig 
a szeméttároló helyekre kerülnek, ennek elke-
rülése érdekében nagyszabású oktatást kell 
szervezni városunkban, bírságolni azokat, 
akik erdőbe, parkokba, patakokba dobják 
szemetüket.
– javasoltam, hogy felsőborszéken egy jól fel-
szerelt, pl. faanyagból játszótér épüljön, volt 
is rá 100 millió lej 2005 januárjában, sajnos 
még ma sem áll ez a játszótér.
– határozattervezetet indítványoztam a 
Hanzker – ben lakók panaszaira, akik az ipa-
ri mennyiségben történő faszállítást nehez-
ményezték, azért mert sok kárt okozott ne-
kik (épületek, a támfal, az utca rongálódott).  
Ezt sikerült megakadályozni egy sorompó 
felállításával (erre is sok energia, ideg, idő és 
türelem volt szükséges).
– gyakran elmondtam, hogy a borszéki ta-
nácsnak szüksége van egy jogászra, aki se-
gítene a titkárnő munkájában, vagy egy jó 
ügyvédre, aki a városunk érdekeit képviseli 
a törvényszéken.
– kezdeményezője voltam, hogy Borszéken 
megépüljön egy ásványvizek múzeuma, ami 
az ásványvizeink gyógyító erejét és palacko-
zását népszerűsíti, valamint ennek a 200-ik 
évfordulójára emlékeztet.
– 2006-ban Marosfőn egy romániai magyar 
ifjúsági találkozón Borbély László miniszter 
úrnál meghallgatásra találtunk, és a váro-
sunk lerobbant, hátrányos helyzetét ismer-
tettem felszólalásommal, azt, hogy itt is elkel 
egy sportcsarnok, a víz és csatornahálózat 
bővítése rég felújításra szorul, fiataloknak 
lakásokra van szükség. Válasza egyszerű és 

hatásos volt, az eredmény a ma épülőben lé-
vő csarnok, van pénz a vízhálózatra, épülnek 
idén ANL és szociális lakások. Nem értettem 
egyet a területtel ahová építik majd ezeket a 
lakásokat, mivel azt amit eredetileg (előző-
en) a városba kellet volna építeni, kiköltöz-
tették a város szélére, ez a döntés nem tartja 
be az általános urbanisztikai terv szabályait 
Borszéken.
– régebbi álmunk, hogy Borszéken legyen 
egy sífelvonóval felszerelt, kivilágított sípá-
lyánk, ez megvalósult a terület tulajdonosa, 
az iskola, a tanács és a polgármesteri hivatal 
segítségével.
– született aztán az az ötlet, hogy egy nagyobb 
szabású és korszerûbb sípályát építsünk vá-
rosunknak, ennek helyéül a Verőfény lejtőit 
javasolták Szőcs Gábor és Balla Ferenc, ezt 
követően kitartóan és határozottan felléptem 
a pálya megvalósításának érdekében, fel is ke-
rült a város költségvetési listájára 2005-től.
2008-ban a helyzet a következő:
létezik egy részletes területfelmérés (topo) 
van egy kivitelező terv a sípálya megépítésé-
re. 
Közreműködtem (közbenjártam) a tervező-
nél, Petre Popa úrnál, akinek segítségével 
Borszék feljutott arra az országos listára, 
amely sípályák építését tervez (a 418/2006-
os törvény).
– egy potenciális befektetőt mutattam be 
a polgármester úrnak, Portik Endre, a 
Gyergyószentmiklósi Monolit KFT igazgató-
ja személyében, a ki a sípálya felszerelésében 
lenne érdekelt, hajlandó volna 1 – 1,5 millió 
eurót befektetni.
Tervei közé tartozik egy korcsolyapálya építé-
se, nélkülözhetetlen természetesen, panziók, 
vendégfogadók építése is (egy kisebb komp-
lexum).
– többször javasoltam, hogy a városnak 
szüksége van egy iskolabuszra de talán még 
inkább, egy komoly munkagépre, ami több 
műveletet tud végezni, mivel a meglévő egy-
re több pénzt emészt fel karbantartásra, mű-
ködtetésre.
2006 – 
– 2006-ban a borszéki síegylet az én ötletem 
alapján megszervezte a “200 éve az egészség 
szolgálatában” elnevezésű síversenyt, csapat-
munkára és odaadásra volt szükség.
– támogattam és szorgalmaztam, hogy minél 
előbb megalakuljon a kultúrház, a szó szoros 
értelmében, vezetőségével, programjaival fi-
nanszírozási lehetőségeivel.
– mivel városunk törvény útján megszerezte 
a legtöbb villa alatti területet (furcsa és egy-
ben érdekes dolog) sokáig az volt a szabály, 
hogy ez a terület nem adható el csak akkor, 
ha a tulajdonos felújítja az épületet, s mivel 
sokáig nem volt előrehaladás, javasoltam, 
hogy egy építkezési terv bemutatásakor le-
gyen lehetséges a terület visszavásárlása és 
ezzel bankhitel felvételéhez segítenénk a be-
fektetőket.
– a borvizek útja projekt, Kovászna és Har-

gita megyei tanácsainak kezdeményezésére 
született, EU-s pénzek lehívásával finanszí-
rozzák a megnyert pályázatokat, haszonél-
vezői természetesen a két megye ásványvíz-
lelőhelyei, köztük Borszék is. Erre a célra 
elkészült tervet különféle okokra hivatkozva 
a polgármester nem akarta kifizetni, én ezzel 
nem értettem egyet. Megkerestem Petres Sán-
dor urat (ő a Hargita megyei tanács alelnö-
ke), megkérdeztem, hogy ebben az esetben 
mi történik, Petres úr megerősítette, amit 
már gyanítottam, hogy ebben az esetben el-
veszítjük a pénzt (1,2 millió euró) és egyértel-
műen a pályázatot is, a nekünk járó összeget 
pedig szétosztják a többi résztvevő között. El-
jött Borszékra, ugyanazt elmondta, a tanács 
jóváhagyta a határozatot, ami a tervező kifize-
tésére szólt, így minden jó fordulatot vett.
– szorgalmaztam, hogy a város költségvetés-
ében kerüljenek olyan elkülönített összegek, 
amit pályázat útján megszerezhetnek borszé-
ki civilszervezetek (egyletek, szövetségek) 
sport, kultúra vagy ifjúsági rendezvényekre. 
Ebből a pénzből rendeztem például 2007-
ben a minifoci bajnokságot (7 csapat vett 
részt).
2007
 -más településekhez hasonlóan Borszéken 
is fontos szerződést kötni egy szaktanács-
adó céggel, társasággal az uniós strukturális 
alapok, pályázatok figyelésére, lehívására, 
megírására és természetesen megnyerésé-
re, erre javasoltam a már városunkat segítő 
AQUAPRoFIT-ot, amely cég, mint tudjuk, 
egy komoly megvalósíthatósági tervet készí-
tett városunk fejlődési irányára vonatkozó-
an.
– nagyon hiányzik városunkban a komoly be-
fektetés, sok villatulajdonos mintha csak vár-
na valami csodát, ami részemről érthetetlen, 
mindig is támogattam és segítőkész voltam a 
potenciális befektetők iránt, például a terület 
megvásárlási árát csökkentve ha nem is min-
dig tőlünk függött ez a döntés.
– részt vettem Bajkó Gyulával a Szovátán 
szervezett fürdőturizmus és tőzsde megne-
vezésű konferencián, ahol városunkat képvi-
seltem, erről a rendezvényről beszámoltam a 
tanácsnak és egy rövid cikket is írtam, ami a 
Források lapban jelent meg.
Sajnos a szavak nem helyettesítik a tetteket, 
nem történt érdembeli változás városunk-
ban, a tanácsüléseken sok javaslat hangzott 
el és nem mindig az én érveim voltak a 
dontőek, viszont hiányolom a legfontosabb 
dolgot, a csapatmunkát úgy az RMDSZ ber-
keiben, mint a tanácson belül is.
Talán erélyesebben kellet volna fellépnem és 
több bizonyítékot hoznom fel, több határozat-
tervezetre lett volna szükség, tapasztalatból 
annyit tudok javasolni úgy az RMDSZ vá-
lasztmány tagjainak mint a tanácsosoknak, 
hogy csapatmunka nélkül, összetartás nélkül 
nem fognak menni a dolgok jó irányba.

Szabó Tibor 
borszéki önkormányzati képviselő
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Húsvét 
indokolja. Műköltői, iskolai eredetét bizo-
nyítja, hogy országosan ismerik pl. az Én 
kis kertész vagyok, ... Zöld erdőben jártam 
kezdetű locsoló verseket a házról házra já-
ró köszöntők.

 A húsvéti népszokásban fontos szere-
pet játszik a tojás, mely különösen ebben 
az időszakban termékenységi szimbólum. 
Piros színe, díszített héja fokozza jelentősé-
gét. A hímes tojások karcolt vagy viaszos, 

festett díszítményei: virág, állat vagy geo-
metrikus motívumai a népművészet, a sa-
játos táji ízlés megnyilvánulásai.

 A tojás sorsa gyakran az volt, hogy 
a fiúgyerekek kezén játékszerré lett tojástö-
rés, tojásdobás, tojásgurítás alkalmával.

 A tavaszi első kihajtáskor az állato-
kat zöldággal terelték a mezőre. A lányok 
zöldágakkal, virágokkal vonultak végig 
az utcán (közülük ketten kaput tartottak, 
a többiek átbújtak alatta: „Bújj, bújj, zöld 
ág... kezdetű ma már gyermekdalként is-
mert éneket dalolva). A zöldág egyházi 

megfelelője a barka, melyet virágvasárnap 
szoktak megszentelni. A megszentelt bar-
kának a rontásban és gyógyításban, a go-
nosz- és féregűzésben, de még a dörgés és 
villámlás elhárításában is fontos szerepet 
tulajdonítottak.

 A húsvéti ünnepkör népszokásai, hie-
delmei (csak) annyiban kapcsolódnak az 
egyházi ünnepekhez, hogy annak bizonyos 
napjain végzik őket; valójában – vallási szí-
nezetük mellett – mégis a megújhodó ter-
mészet ünneplésével kapcsolatosak.

Ballai Erzsébet  

folytatás az 1. oldalról

Többször elmondtam már, 
hogy utazásaim során nem talál-
koztam szebb vidékkel, mint Bor-
szék és környéke. Többen kérdez-
ték tőlem, hogy miért költöztem 
ilyen messze Nagyváradtól. Nem 
tudtak válaszolni érveimre, hogy 
mondjanak egy közelebbi telepü-
lést, ahol ilyen jó a víz és a levegő, 
a két éltető elem. Őszintén szeret-
ném, ha ez a vidék visszakapná ré-
gi hírnevét és itt találnának megél-
hetést gyermekeim és unokáim is, 
„hogy együtt legyen a családom.”

 Tanácsosnak jelöltettem ma-
gamat, mert a fentiek érdekében 
valóban szeretnék, és úgy érzem, 
tudok is a település érdekében tevé-
kenykedni. A turizmus fejlesztése 
nagyon fontos lenne Borszék lako-
sainak. Nagyon elszomorító az a 
tény, hogy egy bukaresti turiszti-
kai vásáron, amikor 150 látogatót 
megkérdeztem kb. 100-an azt vá-
laszolták, hogy csak az ásványvi-
zéről ismerik Borszéket, és nem 
tudják, hogy üdülőváros is !

 Tudom, sokféle körülmény 
közrejátszott, hogy így néz ki ez a 
város, és a tanácsosoknak sokszor 
fájt a szívük, hogy nem a város ja-
vára döntöttek, mert kötötte őket 
a munkahelyi kötelesség.

 Nyolc éve lakom Borszéken, 
és igyekeztem eddig is a település 
érdekében tevékenykedni. Az én 
kezdeményezésemre és segítsé-
gemmel három évig jól mûködött 
az újraalakult fúvószenekar, és 
megalakítottuk a tánccsoportot 
is, ami Ilikének köszönhetően 
ma is működik. Sokszor voltam 
jelen tanácsüléseken, elmondtam 
a véleményemet, és nekem kö-
szönhető, hogy a „borvizek útja” 
pályázatból Borszékre irányított 

1,5 millió eurót nem vesztettük el, 
és tavasszal megkezdődhetnek a 
munkálatok.

 Nem félek a véleményemet 
kimondani, mert nem függök sem 
a borvíztöltődétől, sem a polgár-
mesteri hivataltól. Sikeres vállal-
kozásom van, jó jövedelmem a 
turizmusból, értékes földeket örö-
költem a szüleimtől Várad külváro-
sában. Mindezeket azért írtam le, 
nehogy valaki azt gondolja, hogy 
esetleg szükségem van a tanácsosi 
fizetésre. Ha tanácsos leszek, válla-
lom elsősorban a nyugdíjasok kép-
viseletét, és a tanácsosi fizetésemet 
felajánlom egy nyugdíjasklub mű-
ködtetésére.

Ismerem magamat, és tudom, 
hogy elkötelezett és harcos típus 
vagyok, még mindig képes az új 
kihívások megvalósítására. Mér-
nöktanárként tanítottam 25 évig 
jóhírű szakközépiskolákban, az 
utóbbi félévben egy biztosító tár-
saság ügynökeit olyan sikeresen 
képeztem ki, hogy csoportom tel-
jesítménye a legjobb volt az egész 
országban. Jó szervező vagyok, be-
csületes, és kitartóan tudok egy ne-
mes cél érdekében dolgozni.

 Tudom, hogy jelenlegi párkap-
csolatomat sokan nem helyeslik, 
de tudom, bebizonyosodik, hogy 
választásom helyes, és az emberek 
egészségi állapotának érdekében 
még sokáig együttműködünk.

 Zárógondolatként  még csak 
annyit: remélem, megsegít a Jó-
isten és MEGÉLEM, hogy BoR-
SZÉK visszakapja jó hírnevét, 
mert lakosai megérdemlik, hogy 
boldogan és anyagi biztonságban 
éljenek azon a földön, ahol szület-
tek.             Őszinte szeretettel

Borsi Gyöngyi  

szeretem 
  Borszéket 
    és lakosait 

Garda Dezső Borszéken
Március 13-án, a Polgármesteri hivatalban Garda Dezső 

országgyűlési képviselő találkozott a választókkal. Mandátuma 
előtti ígéretéhez híven eljött, hogy beszámoljon a tevékenységé-
ről. Akik esetleg nem követték akár a helyi sajtóból is a képviselő 
tevékenységét, megtudhatták, hogy nem tétlenkedett: az eltelt 
időszakban nem kevesebb, mint 102 parlamenti felszólalása 
volt, amelyekben a kisemberek gondjait tárta a honatyák elé, az 
ők érdekeit képviselte, sokszor nagyon is ellenséges közegben. 
Az erdő-ügy és a famaffia elleni küzdelem immár egybefonódik 
Garda Dezső nevével. A törvénytervezetek területén 21 kezde-
ményezése volt: köztük a Dacia személygépkocsira  befizetők 
kártérítése (az ügy 1999-ben kezdődött !), a 13-ik nyugdíjra vo-
natkozó törvénytervezet, stb. Sógor Csaba szenátorral közösen 
kidolgozta a Székely Nemzeti Tanács autonómiatörvény javasla-
tát. A képviselő úr többször is utalt arra, hogy ő nem egy nép-
szerű képviselő  még a szövetségesei között sem, azon egyszerű 
okból, hogy nevén nevezi a dolgokat és nem lefizethető. Az eltelt 
időszakban Garda Dezsőnek 46 kérdése és interpellációja volt a 
Parlamentben. Legemlékezetesebb a 2006 november 30.-i, amit 
a román nemzeti ünnep alkalmából tartott, mint az RMDSZ 
kijelölt szónoka. A felszólalás több mint emlékezetes volt, bot-
rányos fogadtatásának köszönhetően is. De mondandóját a szó 
szerinti köpködések ellenére is elmondta ! Felszólalása arra min-
denképpen jó volt, hogy  emlékeztessen a be nem tartott gyula-
fehérvári ígéretekre, a megígért autonómiára és a jogos követelé-
sekre.  Garda Dezső képviselő beszámolóját hallgatva megfogal-
mazódott  a hallgatóságban, hogy van ki szót emeljen értünk, 
mindannyiunkért. A hozzászólók megköszönték a képviselő úr 
segítségét (Kovács Júlia az iskolának nyújtott többrendbeli támo-
gatását), ismertették Borszék jelenlegi helyzetét, és kérték, kép-
viselné Borszék ügyét a borvízből származó  haszon részleges, a 
város javára történő visszatérítését, valamint a turizmus fellendí-
tését illetően (Mik József, Szabó Tibor).   

Kolbert Tünde


