
A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XII. évfolyam 5. szám 2008. május

Ára: 1 lej

ÖSSZEFOGÁS EGY MEGÚJULÓ 
BORSZÉKÉRT

Higgyük, hogy lesz még élet Borszéken! 
Higgyünk a fejlődésben !

Június 1-jén keresd a szavazólapokon a tulipánt, szavazz 
a fejlődésre, szavazz bizalmat Mik Józsefnek, az RMDSz 

polgármesterjelöltjének, az RMDSz helyi tanácsosjelöltjeinek 
és Borboly Csaba  megyei tanácselnökjelöltnek !

Csak együtt lehetünk sikeresek !
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Ne héz kér dés ez ma nap ság, ne héz bi-
zony. Alig bő egy hét van a hely ha tó sá gi 
vá lasz tá so kig, de az em be rek több sé ge még 
most is bi zony ta lan, ho vá is áll jon, kit vá-
lasszon. Nem mint hogy ha két, vagy há rom 
hét múl va job ban tud ná.

Itt van mind járt a me gyei ta nács el nök 
sze mé lye, akit idén től mi ma gunk vá laszt-
ha tunk meg, és aki nek a kö vet ke ző tör-
vény ke zé si cik lus ban sok kal fo ko zot tabb 
moz gás te re, hogy ne mond juk, ha tal ma 
lesz. Min den hol az RMDSz stáb ja a je lölt 
Bor boly Csa bá val az élen „mun ka lá to ga tá-
so kat” tesz me gye szer te, ér té ke lik a he lyi-
ek ki sebb-na gyobb ered mé nye it, eszük be 
jut tat ják, hogy lám, lám ezt, vagy amazt 
az RMDSz-nek kö szön het tek, úgy, hogy 
jó lesz majd er re a tag ba sza kadt fi a tal em-
ber re le ten ni a vok sot. Ki ma rad azon ban 
a kam pány ból az, ami a leg fon to sabb az, 
hogy mit is tett ed dig, a kö zel jö vő ben pe-
dig mit szán dék szik meg va ló sí ta ni a le en dő 
ta nács el nök.

Szász Je nő kam pá nya sem a leg si ke-
rül tebb. Udvarhelyszéken kí vül na gyon 
ke ve sen tud nak ró la egye bet mint, hogy az 
utób bi két év ben egye dül ve zet te Ud var hely 
vá ro sát (a ta nács fel osz lat ta sa ját ma gát), na 
meg azt, hogy a nemtudomhányadik ne ki-
fu tás ra si ke rült be je gyez tet nie a ma gyar ság 
el len zé két tö mö rí tő pár tot az MPP-t. Na-
gyon so kan el len sé get, bom lasz tó ele met 
lát nak ben ne, de akik így gon dol kod nak, 
azok fi gye lem be kel le ne ve gyék Tő kés Lász-
ló ok fej tés ét, ami sze rint az el múlt 19 év ben 
a ma gyar ság mint egy 65%-nyi vá lasz tót ve-
szí tett, ami nek leg na gyobb ré szét a ki áb-
rán dult ság mi at ti abszenteizmus te szi ki. 
Azt pe dig vég leg nem sza bad el fe led nünk, 

ami kor rá, vagy el le ne sza va zunk, hogy ta-
náccsal vagy anél kül mond hat ni ki tű nő en 
ve ze tett egy me gyei jo gú vá rost, szá mos 
meg va ló sí tás áll mö göt te. So ha nem hagy-
ta cser ben a vá ros la kó it, 2007 ja nu ár já ban, 
ami kor a Distrigaz is mét az zal fe nye ge tő-
zött, hogy le ál lít ja a ka zán há za kat, ez zel a 
vá ros leg sze gé nyebb ré te ge it sújt va, Szász 
Je nő Traian Băsescu ál lam fő nél állt meg és 
szer zett se gít sé get, hogy azt a te let ki húz-
zuk. Most már egy eu ró pai szin tű fű tés há-
ló zat tal ren del ke ző Tá bor ne gye det és egy 
fel úju lás ban lé vő víz há ló za tot hagy ma-
ga mö gött a kö vet ke ző pol gár mes ter nek. 
Talán a helyi szervezetek megszervezését 
elsiette, lásd a borszékit is amelyiknek 
nincs saját programja, szinte szó szerint 
lekoppintották az RMDSz programot.

Ha son ló sá got ér zek Szász Jenő helyze-
téhez a bor szé ki vi szo nyok ban is. Sze rin tem 
Vaj da Va li nem tud ja a meg va ló sí tá sa i hoz 
mél tó an el ad ni ma gát. Vaj da an nak ide jén 
egy még ka taszt ro fá li sabb Bor szé ket vett át. 
Ál ta lá no san el is mert do log, hogy az em be-
rek ter mé sze tes nek ve szik a jót, nem ve szik 
ész re pél dá ul Bor szé ken, hogy nem vol tak 
utak, Alsóborszékről fel men ni, mond juk 
Patkáékhoz, vagy te rep já ró kel lett, vagy az 
em ber koc káz ta tott egy-két ru gó tö rést. El-
fe led jük, hogy a sé ta té ren tö rött pa dok lát-
vá nya csú fí tott, ha még le he tett ott va la mit 
el csú fí ta ni. A par kok, va la mi kor gyö nyö rű 
park ja ink fé lig el va dul va és még so rol hat-
nám. 

Té ve dés ne es sék, nem aka rok Vaj da 
Va li mel lett kampányolni, de az utób bi idő-
ben túl sok olyan „meg va ló sí tás ról” hal lot-
tam, ami nagy részt a je len le gi pol gár mes-
ter ér de me. Csak rö vi den, és ami eszem be 

jut, fel újít tat ta a par ko kat, a fő sé tá nyon új 
pa dok vár ják a sé tá ló kat, szin te tel je sen fel 
van újít va az út há ló zat, ki moz dult a holt-
pont ról az in gat lan prob lé ma: most már 
nem csak om la doz nak de épül get nek is a 
há zak. Az, hogy a pol gár mes te ri hi va tal új 
épü let be ke rült, szük ség sze rű ség volt, nem 
ér dem, de az, hogy a Bor szé ki Na pok kis, 
szin te ba rá ti ta lál ko zó ból nagy sze rű ren-
dez vénnyé nőt te ki ma gát, az csak a Vaj da 
ér de me.

Ta lán még em lé kez nek a ked ves ol va-
sók ez évi el ső szá munk ban kö zölt be szél-
ge té sem re a pol gár mes ter rel. Ak kor ő ki fej-
tet te, hogy szá mos je len tős be ru há zás van 
ter ve zé si, vagy már in du lá si szin ten. Ezek 
a víz há ló zat és szenny víz há ló zat fel újí tá sa, 
de rí tő ál lo más épí té se, az új be ru há zá sok 
(sport csar nok, ANL la ká sok) inf rast ruk tú-
rá já nak biz to sí tá sa, a Kör sé tány fel újí tá sa. 
Ak kor el mond ta, hogy sze ret né eze ket be-
fe jez ni, az már a vá lasz tó pol gár ok tól függ, 
hogy si ke rül-e ne ki, vagy más fog ja be fe-
jez ni.

Még is csak kam pá nyos ra si ke rült ez 
a fen ti el mél ke dé sem, el né zést ké rek az 
RMDSz egyéb ként talp ra esett fi a tal je lölt jé-
től, szin túgy a ta ná csos je löl tek től, de az el-
múlt he tek ben, na pok ban annyit hal lot tam  
a Szö vet ség kam pá nyát, hogy nem volt mit 
hoz zá ten nem.

A lé nyeg az, ked ves bor szé ki vá-
lasz tó pol gár ok, hogy győz zük le az 
abszenteizmust men jünk el, ha le het 95%-
ban vá lasz ta ni, hogy az el kö vet ke ző négy 
év ben azok irá nyít sák sor sun kat, aki ket mi 
vá lasz tunk, nem aki ket vé let le nül, né hány 
ar ra lé zen gő vá lasz tó pol gár meg vá lasz tott. 

 Ivácsony Jó zsef

Mondd, te kit választanál…

Tudnivalók a hely ha tó sá gi vá lasz tá sokról
2008 jú ni us 1-jén pol gár mes-

tert, he lyi ön kor mány za ti kép vi se-
lő ket, me gyei ta nács el nö köt, va la-
mint me gyei ön kor mány za ti kép-
vi se lő ket vá lasz tunk.

Sza va za ti jog gal ren del kez nek 
a jú ni us 1-ig, a 18. élet évü ket be-
töl tött ro mán ál lam pol gár ok, akik 
sze mély azo nos sá gi kár tya vagy 
iga zol vány fel mu ta tá sá val ve het-
nek részt a vá lasz tá son. Ré gi sze-
mély azo nos sá gi val is le het sza vaz-
ni. Bor szé ken két sza va zó kör zet 

lesz, egy az is ko lá ban, ahol a fel ső 
bor szé ki ek és egy a pol gár mes te ri 
hi va tal nál, ahol az al só bor szé ki ek 
él het nek a sza va za ti jo guk kal.

Moz gó ur nát írás ban le tett ké-
rés sel le het igé nyel ni  azon sze mé-
lyek szá má ra, akik be teg ség mi att 
nem szál lít ha tó ak.

A sza va zók négy la pon egy-egy 
négy zet be pe csé tel het nek, így ad-
ják le a vok su kat a pol gár mes te ri, 
he lyi ta ná csos, me gyei ta nács el nö-
ki és me gyei kép vi se lő je löl tek re. A 

pol gár mes ter je löl tek ese té ben az 
ér vé nyes le adott sza va za tok szá-
má nak 50 szá za lé ka + 1 szük sé ges 
a győ ze lem hez. Ha ezt a négy je lölt 
egyi ke sem szer zi meg, ak kor jú ni-
us 15-én má so dik for du lót ren dez-
nek, ahol a la ko sok a két leg több 
sza va za tot ka pott sze mély kö zül 
vá laszt ják meg a vá ros ve ze tő jét. 

A kam pány má jus 31-én reg gel 
7 óra kor zá rul. A vá lasz tás ra jú ni us 
1-jén 7 és 21 óra kö zött ke rül sor.
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Má jus el ső he té ben tisz te le tét tet te vá-
ro sunk ban Bor boly Csa ba, Har gi ta Megye 
al el nö ke, az RMDSz Har gi ta Me gyei Ta nács-
el nök je lölt je. Ér ke zé se után meg lá to gat ta az 
épü lő Sport csar no kot, ahol ta lál koz hat tunk az 
épí tő vel, il let ve Luk ács Vil mos sal, az Or szá gos 
Be ru há zá si Tár sa ság ve zér igaz ga tó já val. Az 
épít ke zés üte mé vel meg vol tak elé ged ve, nem 
győz ték di csér ni a he lyi ve ze tő ség hoz zá ál lá-
sát. Va ló ban lá zas mun ka folyt, és azt ígér ték, 
hogy két hó nap múl va ké szen lesz a be ru há zás. 
E mun ka lá to ga tás után a ta nács el nök-je lölt egy 
für dő te le pi sé ta ke re té ben meg is mer ke dett a 
vá ros rom ló ké pé vel, majd dél után egy Pol gá-
ri Fó ru mon is mer tet te a vá lasz tá si prog ram ját. 
En nek lé nye ge a mun ka hely te rem tés, a fi a ta lok 
itt hon tar tá sa, a köz le ke dés kor sze rű sí té se. A 
prog ram lé nye ges ele me az össze fo gás a szé-
kely új já szü le té sért. Meg hall gat ta a je len lé vők 
vé le mé nyét és meg ígér te, hogy ál lan dó kap-
cso la tot tart a la kos ság gal, és kö zö sen ke res nek 
meg ol dást a gon dok ra-ba jok ra. A ba rá ti han-
gu lat ban le zaj lott ta lál ko zó ígé re tes, re mél jük, 
hogy va ló ban szív ügy ének fog ja te kin te ni ezt a 
las san fe le dés be ke rült te le pü lést. 

Far kas Ala dár

RMDSz tisztségviselők látogatása városunkban

Ro má ni á ban - így test vér te le pü lé sün kön, Bor-
szé ken is – új ra vá lasz tás ra ké szü lőd nek. Az el múlt 
na pok ban or szág szer te el is in dult a kam pány a hely-
ha tó sá gi vá lasz tá sok ra. Te le pü lé si tiszt ség vi se lő ket 
vá lasz ta nak jú ni us 1-én, s is mét ag gód va fi gyel het jük 
ot ta ni hon fi tár sa ink mű kö dé sét és sze rep lé sét. 

Az EU- vá lasz tá sok si ke re után én is fel hív tam a 
fi gyel met a no vem be ri ta pasz ta la tok ra és ve szé lyek-
re, me lyek az ak ko ri „An da lí tó győ ze lem” után fe nye-
get nek. Jó ma gyar szo kás sze rint saj nos is mét nincs 
össze tar tás a két leg fon to sabb ki sebb sé gi szer ve zet, a 
rég óta mű kö dő, Markó Bé la ve zet te RMDSz, és a fi a tal 
és len dü le tes Szász Je nő el nö köl te MPP kö zött. 

Szász Je nő úgy vé li, a ma gyar köz kép vi se le tet fe-
nye ge tő ve szély azért állt elő, mert, az el múlt 18 esz-
ten dő ben a ro má ni ai ma gyar vá lasz tó pol gár ok 55 
szá za lé ka fo ko za to san le mon dott sza va za ti jo ga gya-
kor lá sá ról”. A po li ti kai egyed ural mat 1990 óta gya-
kor ló RMDSZ- től az el múlt ti zen nyolc esz ten dő ben 
721 424 ma gyar vá lasz tó pol gár von ta meg bi zal mát és 
sza va za tát. A rend szer vál tás haj na lán a szö vet ség par-
la men ti lis tá i ra még 1 004 353 ma gyar vá lasz tó sza va-
zott, ad dig a 2007-es eu ró pai par la men ti vá lasz tá so-
kon je lölt je ik már csak 282 929 vok sot sze rez tek, va-
gyis az RMDSZ sza va zó i nak 72 szá za lé kát ve szí tet te el 
— szö ge zi le Szász, aki azt is fel ró ja Markónak, hogy a 
kor mány té nye ző RMDSZ is köz re mű kö dött az új vá-

lasz tá si tör vény el fo ga dá sá ban, ,,amely sú lyos csa pást 
mér az er dé lyi ma gyar kö zös ség re, meg har ma dol ja a 
ma gyar köz kép vi se le tet”.

Úgy gon do lom, a ma gyar test vér harc fel füg gesz té-
se-be fe je zé se len ne a ma gyar ság ér de ke, hisz az er dé lyi 
ro má nok a hí rek sze rint so ha nem lá tott mó don fog-
nak össze sa ját vá lasz tá si ér de ke ik ér vé nye sí té se cél já-
ból. Te hát nem cím ké zés ben, el kü lö nü lés ben, ha nem 
a szö vet ség ben meg nyil vá nu ló ma gyar össze fo gás le-
het ne csu pán a si ke res vá lasz tá si sze rep lés zá lo ga.

Szász Je nő sze rint az együtt mű kö dés alap fel té te-
le az, hogy az RMDSZ le szá mol az zal a kény szer kép-
zet tel, hogy ki zá ró la go san kép vi se lik a tel jes ma gyar 
kö zös sé get, és fel hagy nak a ma gyar test vér harc cal. 
Szász ugyan ak kor em lé kez tet ar ra, hogy az MPP, nem 
az RMDSZ ré sze, ha nem önál ló ma gyar po li ti kai ala-
ku lat”, az er dé lyi ma gyar kö zös ség nek, pe dig jo ga van 
vég re sza ba don vá lasz ta ni. 

Min den eset re biz tos, hogy éssze rű, tu da tos és re-
á lis szö vet sé gi po li ti ká val, ön kri ti kus és ál do zat kész 
in du lá si tak ti ká val, va la mint mi nél tel je sebb ma gyar 
rész vé tel lel si ke rül het csak , hogy min de nütt le gyen 
ön kor mány za ti kép vi se lőnk, ahol er re a szám ará nya-
ink alap ján le he tő sé günk van, és a ma gyar több sé-
gű te le pü lé se ken ma gyar ér de ke ket szol gá ló elöl já ró 
„fus son be”.

Dr. Se bes tyén Ba lázs (Zá kány szék)

Is mét vá lasz tás ra ké szül nek Ro má ni á ban
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„Új kez de mé nye zés egy meg úju ló Bor szé kért !” – a jel sza vunk, az ön kor mány za ti prog ra mun kat is en nek az elv nek az alap ján 
ál lí tot tuk össze.

 A Bor szé ki Vá ro si RMDSz már meg újult, ez a vál tás az ön kor mány za ti je löl tek lis tá ján is tük rö ző dik, hisz a ta pasz talt, idő seb-
bek, de fi a ta lo san gon dol ko dók mel lett, fi a tal, di na mi kus és tettrekész je löl tek in dul nak a hely ha tó sá gi vá lasz tá son. Ezt a meg úju lást 
és csa pat szel le met akar juk to vább vin ni a köz élet be is, hisz ezen a té ren van a leg na gyobb szük ség a meg úju lás ra. 

Gaz da sá gi lag fej lett, ren de zett, tisz ta vá rost sze ret nénk, azt a Bor szé ket, amely egy év szá za da a fény ko rát él te, tá mo gat ni és 
fel len dí te ni akar juk a tu riz must, vissza nyer ni ré gi hír ne vün ket, hogy új ra egy na pon em le ges se nek más, hí res nem zet kö zi üdü lő he-
lyek kel. 

Alap el vek: 
•	Vá	ros	szin	tű	össze	fo	gás!	
•	 A	bor	szé	ki	ön	tu	dat	és	ön	ér	zet	vissza	ál	lí	tá	sa:	min	den	la	kos	fe	le	lős	ség	gel	fi	gyel	és	vi	gyáz	a	vá	ros	ra,	tud	ja	azt,	hogy		min	den	ki	
KÖ ZÖS ott ho na Bor szék! 
•	Át	lát	ha	tó	vá	ros	ve	ze	tés	meg	te	rem	té	se:	a	vá	ros	la	kók	idő	be	ni	tá	jé	koz	ta	tá	sa	a	dön	té	sek	mó	do	za	ta	i	ról,	va	la	mint	az	adott	le	he	tő
sé gek, tá mo ga tá sok igény lé sé nek for má i ról. 
•	 La	kos	ság	köz	pon	tú	vá	ros	ve	ze	tés:	a	vá	ros	la	kók	igé	nyei	és	pri	o	ri	tá	sai	alap	ján	tör	té	nő	dön	té	sek	és	azok	meg	va	ló	sí	tá	sai.
 A tu riz mus fej lesz té se, fel len dí té se, kül föl di és bel föl di, jól fi ze tő be fek te tők meg nye ré se.
•	 Lob	bi	min	den	fé	le	szin	ten	a	bor	víz	hasz	ná	la	ti	jog	vissza	ke	rü	lé	se	ér	de	ké	ben	az	ön	kor	mány	zat	ok	hoz	–	Bor	szé	ken	az	évi	hasz
ná la ti jog után le fi ze tett il le ték ugyan olyan nagy ság ren dű, mint a vá ro si költ ség ve tés. Eb ből je len pil la nat ban Bor szék egy lejt 
sem kap vissza. 

Te le pü lés fej lesz tés:

1.  Ke ze lő bá zis lét re ho zá sa - A cél egy zárt kö rű rész vény tár sa ság lét re ho zá sa ame lyet 30-40 be fek te tő (he lyi és bor szé ki ér de-
kelt sé gű) hoz na lét re, akik 10-30 ezer euróval száll ná nak be, lét re hoz va egy 500 -800 ezer eurós alap tő két. A rész vény tár sa-
ság hoz csat la koz na a he lyi ön kor mány zat is te rü let vagy anya gi tá mo ga tás sal. A pro jek tet bank köl csön ből fe jez nénk be és 
pá lyá za ti for rá sok ból bő ví te nénk. 

2.  Szenny víz há ló zat és de rí tő ál lo más bő ví té se va la mint fel újí tá sa – az idén a kor mány már jó vá ha gyott 1.830.000 eurót, ame-
lyet az ön kor mány zat nak 530.000 euróval kell ki pó tol nia. A ter vek sze rint ősszel vagy leg ké sőbb jö vő ta vasszal in dul nak a 
mun ká la tok.

3.  Tu risz ti kai park lét re ho zá sa a Ke rek szék ben – a bar lan gok éssze rűbb ki hasz ná lá sa, pi he nő he lyek, gye rek szó ra ko zó he lyek 
ki ala kí tá sa, in for má ci ós táb lák, pa dok el he lye zé se.   

4. Sport bá zis ki ala kí tá sa a Hármasligetben – minifoci, te nisz, minigolf pá lyák, ját szó tér ki ala kí tá sa
5. Kul túr ház fel ja ví tá sa - ta vasszal már ön erő ből meg kez dőd né nek a mun ká la tok és pá lyá za ti pén zek ből be is fe jez het nénk.
6.  Alsóborszéki park fel újí tá sa – bő ví té se. Még az idén meg sze ret nénk va ló sí ta ni az au tós for ga lom  ki zá rá sát, a ré gi ta nács ud-

va ron par ko ló ki ala kí tá sát, ját szó tér lét re ho zá sát, zöld öve zet bő ví té sét, pi he nő he lyek ki ala kí tá sát.
7.  Sí pá lya lét re ho zá sa - ké szen van nak a ter vek, a mun ká la tok ér té ke kö zel 1 mil lió euró, ami re eséllyel is pá lyáz ha tunk a nem-

rég el in dí tott Eu ró pa uni ós pá lyá za ti ala pok ból, hi szen a ta valy ez a terv ked ve ző en volt el bí rál va egy eset le ges tá mo ga tás 
ese tén.

8.  Jár dák fel ja ví tá sa - az idén ter ve ink ben sze re pel az óvo da és a felsőborszéki par ko ló, va la mint az is ko la és pi ac köz ti sza kasz 
meg ja ví tá sa, jö vő től pe dig a Hé ví zi va la mint a Töl gye si uta kon a jár dák ki ala kí tá sa.

9.  Ut cák va la mint sé tá nyok fel ja ví tá sa – pri o ri tás ezek ön erő ből tör té nő jár ha tó vá té te le, majd pá lyá za ti pén zek meg szer zé sé-
vel és a víz va la mint csa tor na ve ze té kek cse ré je után fel újí tá sa.

Oktatás-művelődés-kultúra: 
•	 Kul	túr	ház,	mint	in	téz	mény	mű	köd	te	té	se
•	 Bor	szék	ak	tí	vabb	be	kap	cso	ló	dá	sa	az	er	dé	lyi,	or	szá	gos	kul	tu	rá	lis	élet	be,	köl	csö	nös	ven	dég	sze	rep	lé	sek	kel,	tur	nék	kal,	stb.	
•	 A	kö	zép	fo	kú	ok	ta	tá	si	kí	ná	lat	ská	lá	já	nak	bő	ví	té	se.	
•	 Az	ön	kor	mány	za	ti,	ci	vil	és	egy	há	zi	szfé	ra	szo	ros	együtt	mű	kö	dé	se	a	kü	lön	bö	ző	pro	jek	tek,	hosszú	tá	vú	stra	té	gi	ák	és	prog	ra
mok ki dol go zá sá ban. 
Szo ci ál po li ti ka: 
•	A	vál	lal	ko	zói	ré	teg	és	a	he	lyi	ön	kor	mány	zat	együtt	mű	kö	dé	sé	nek	szor	gal	ma	zá	sa.	
•	 A	mun	ka	erő	el	szi	vár	gás	meg	aka	dá	lyo	zá	sa	ked	ve	ző	fel	té	te	lek	te	rem	té	sé	vel	(la	kás,	te	rü	let,	stb.)	a	friss	vég	zet	tek	nek,	fi	a	ta	lok
nak, hogy hosszú tá von ér de mes le gyen itt hon ma rad ni. 
•	 Fo	ko	zott	oda	fi	gye	lés	a	hát	rá	nyos	hely	ze	tű	ek	re,		a	nyug	dí	ja	sok	tá	mo	ga	tá	sá	ra.	
•	 A	nyug	dí	ja	sok	sa	ját	kez	de	mé	nye	zé	se	i	nek	bá	to	rí	tá	sa.	
•	Ma	gá	nyos	nyug	dí	ja	sok	fel	ka	ro	lá	sa.	
Egész ség ügy:
•	Vissza	ad	ni	Bor	szék	nek	az	egy	ko	ri	„für	dő	vá	ros”	jel	le	gét,	egy	kor	sze	rű	gyógy	für	dő	és	ke	ze	lő	bá	zis	lét	re	ho	zá	sá	val	
•	Olyan	vál	lal	ko	zó	tá	mo	ga	tá	sa,	aki	alsóborszéken	gyógy	szer	tá	rat	mű	köd	tet	ne

A meg újult bor szé ki RMDSz 
ön kor mány za ti prog ram ja
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•	Az	egész	sé	ges	élet	re	ne	ve	lés,	az	ok	ta	tás	és	tu	dat	for	má	lás	erő	sí	té	se.	
•	 Egész	ség	ügyi	ne	ve	lői	és	fel	vi	lá	go	sí	tó	te	vé	keny	ség	szor	gal	ma	zá	sa	az	is	ko	lák	ban	és	kö	zös	sé	gek	ben.	
Sport
•	A	sport	csar	nok	va	la	mint	a	sta	di	on	az	ön	kor	mány	zat	ál	ta	li	mű	köd	te	té	se	és	ma	xi	má	lis	ki	hasz	ná	lá	sa.
•	 Te	rem	lab	da	rú	gó	csa	pat		lét	re	ho	zá	sa	és	tá	mo	ga	tá	sa.
•	 Ke	rek	fo	ci	pá	lya	kor	sze	rű	sí	té	se,	mű	gyep	el	he	lye	zé	se,	éj	je	li	vi	lá	gí	tás.
•	 A	vá	ro	si	költ	ség	ve	tés	ből	kü	lön	ke	re	tet	fo	gunk	biz	to	sí	ta	ni	a	ki	emelt	sport	ágak	ra,	a	vá	ro	si	sza	bad	idő	sport	ren	dez	vé	nyek	re,	
va la mint újabb sport bá zi sok lét re ho zá sá ra. 
Egy olyan ön kor mány za ti csa pa tot sze ret nénk, amely dön té se it a vá ro sért, a kö zért fog ja meg hoz ni, amellyel kö zö sen épí te ni, 
fej lesz te ni fo gunk az el kö vet ke ző évek ben.
Csak együtt dol goz va, egy mást se gít ve, szak mai hoz zá ér tés sel, meg úju lás sal és fi a ta los len dü let tel tud juk meg ra gad ni a kí nál-
ko zó esélyt a fej lő dés re. Vá ro sunk fej lesz té se ér de ké ben ha tá ro zott, egy sé ges fel lé pés re van szük ség.
Kö szön jük az ed di gi együtt mű kö dést és bi zal mat. A jö vő ben is Önök kel együtt aka runk dol goz ni, egy olyan vá ro sért, ahol a 
bor szé ki la ko sok ott hon, biz ton ság ban érez he tik ma gu kat. 
Jú ni us 1-jén az Ön sza va za tá ra is szük ség van Bor szék meg úju lá sá hoz !
Sza vaz zon Mik Jó zsef re, az RMDSz pol gár mes ter je lölt jé re és az RMDSz ta ná csos je lölt je i re !

A bor szé ki RMDSz vá laszt má nya ne vé ben,
Mik Jó zsef RMDSz pol gár mes ter je lölt

A Ma gyar Pol gá ri Párt bor szé ki je lölt jei
Breier Erik András polgármester-jelölt

Ta ná csos je löl tek:
Bayka Gyu la
Por tik Lász ló
Pé ter Ti bor
Breier Erik And rás
Ba ra bás Je nő
Sza bó Le ven te
Birman Ot tó
Kiss Vasile
Fazakas Robert
Vild Il di kó Má ria
Deb re ce ni Já nos
A MPP prog ram ja

1. Össze fo gást Bor szé kért 
•	tu	laj	don	jog	ok	gyor	sí	tott	tisz	tá	zá	sa	(tu	laj	don	jog	nél	kül	nincs	fej	lő	dés)
•	új	vá	ros	ren	de	zé	si	terv	kidolgozása,az	el	kez	dett	ter	vek	foly	ta	tá	sa	(ANL	la	ká	sok,	szo	ci	á	lis	lakások,sport	csar	nok)		 	 	
•	az	Aquaprofit	ál	tal	ki	dol	go	zott	hosszútávú	fej	lesz	té	si	terv		 	 	 	
•	le	bon	tá	sa	szak	osz	tály	ok	ra	és	ki	vi	te	le	zé	se	ha	tár	idő	re
•	az	ökormányzat	és	ci	vil	szer	ve	ze	tek	pá	lyá	za	ta	i	nak	 	 	 	 	 	
•	kö	zös	le	hí	vá	sa	és	ki	vi	te	le	zé	se
•	sze	lek	tív	sze	mét	gyűj	tés	be	ve	ze	té	se	
•	az	ivó	víz,	szenny	víz	és	eső	vízcsa	tor	na	há	ló	zat	
•	fel	újí	tá	sa	és	ki	bő	ví	té	se
•	köz	biz	ton	ság	erősítése(közösségi	rend	őr	ség	megalakitása)											 		
•	leg	ren	de	zet	tebb	ut	ca,	tömb	házver	seny	 	 	 	 	 	 	
•	egy	me	gyei	fut	ball	csa	pat	fenn	tar	tá	sa
•	az	ás	vány	vi	zek	ki	ter	me	lé	se	utá	ni	adó	ból	szá	za	lék	
•	be	fi	ze	té	se	az	ön	kor	mány	zat	nak
•	új	mun	kál	ta	tók,	be	fek	te	tők	segítése,támogatása	(a	lé	te	ző,	de	nem	al	kal	ma	zott	ta	nács	ha	tá	ro	za	tok	vég	re	haj	tá	sa)	
•	a	gaz	da	szö	vet	ség	új	ra	szer	ve	zé	se
•	az	ön	kor	mány	zat	ke	re	tén	be	lül	egy	ke	res	ke	del	mi	egy	ség	lét	re	ho	zá	sa	 	 	 	 	 	 	 	
   
2.Turizmus fej lesz té se
•	bal	ne	o	ló	gi	ai	rész	vény	tár	sa	ság	lét	re	ho	zá	sa
•	bar	lan	gok	fel	tá	rá	sa	és	egyéb		tu	risz	ti	kai	lát	vá	nyos	sá	gok	rend	be	té	te	le	és	fenn	tar	tá	sa
•	tu	risz	ti	kai	szak	osz	tály	lét	re	ho	zá	sa	az	önkormanyzat
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Ké pes lap vá sár Ma ros vá sár he lyen

2008. áp ri lis 12-én az If ú sá gi Mű ve-
lő dé si Ház ban szer vez ték im már negyedik 

al ka lom mal a ké pes lap auk ci ót. De nem-
csak ké pes lap, ha nem bé lyeg, köt vé nyek, 

te le fon kár tya, ré gi pénz és könyv, jel vé-
nyek és más ré gi sé gek ke rül tek ki ál lí tás-
ra a kö zel 80 ha zai és kül föl di meg szál lott 
ál tal. A ki ál lí tás cél ja el ső sor ban cse re, 
de le het be szer zés is. Min den gyűj tő re-
mény ke dik, hogy a szá má ra fon tos, rit ka 
pél dá nyok bir to ká ba jut hat. Lát tam olyan 
jel vény gyűj tőt, aki nek öt ezer jel vé nye volt, 
több sé ge sport té má jú, ezen be lül  asz ta-
li te nisz. De ta lál koz tam olyan ké pes lap-
gyűj tő vel is, aki nek több mint ki lenc ezer 
ké pes lap ja van, és mind ma ros vá sár he lyi, 
eb ből ket tő ezer 1944 előt ti. Iga zi köz mű-
ve lő dé si, il let ve hely tör té ne ti ér ték, mert 
min de nik lap mond va la mit az il le tő te-
rü let ről. Lát tam óra gyűj tőt, meg vi lág há-
bo rús erek lyé ket. A 2008-ban meg ren de-
zett el ső vá sár hoz ké pest sok kal töb ben 
van nak. Las san már ki nö vik ezt a termet, 
na gyobb he lyi ség után kell néz ni. A szer-
ve zők di csé re té re le gyen mond va, nem 
kér nek be lép ti dí jat a lá to ga tók tól, vá sár-
lók tól, cse re be ré lők től.  Far kas Ala dár

A man dá tum utol só 
ta nács ülé se Bor szé ken

Rend ha gyó mó don pén tek dél után ke rült sor az utol-
só ren des ha vi tanácsülésre. El ső na pi ren di pon ton a vá ros 
költ ség ve tés nek a mó do sí tá sa sze re pelt. Újabb pénz össze-
gek ke rül tek szét osz tás ra. Ez ör ven de tes, mert egy-két do-
log meg old ha tó ezek ből az össze gek ből. Ezt kö vet te a 2009-
es év he lyi adó i nak és il le té ke i nek a jó vá ha gyá sa. Min den 
ma rad az idei szin ten. Nem lesz adó eme lés 2009-ben. Ez 
al ka lom mal is te rü let- és épü let adó csök ken té si ké rés sze-
re pelt na pi ren den, amit a je len lé vők el len sza va zat nél kül 
el fo gad tak. Aki nek a jö ve del me az or szá gos mi ni mál bér 
alatt van, él het ez zel a ké re lem mel. A leg fon to sabb ha tá-
ro zat, hogy 11 fi a tal ka pott 500-500 négy zet mé ter te rü le tet 
ház épí tés re az Új ut cá ban, a Vi rág ház szom széd sá gá ban. Ez 
már a má so dik par cel lá zás ház épí tés re, de még min dig nem 
old ja meg a fi a ta lok la kás gond ja it. Most is több mint 50 ké-
rés kö zött kel lett vá lasz ta ni, egy ob jek tív kri té ri um rend szer 
sze rint. Több vil la tu laj do nos vissza kap ta az el ál la mo sí tott 
épü le tét, de a te rü let, ame lyen a vil la áll, az ál la mé?!  Négy 
ilyen eset ben ha tá ro zott a mai ülé sen az ön kor mány zat 
úgy, hogy vissza kap ják a te rü le tet is. Ez ter mé sze tes, hi szen 
e nél kül nem le het el kez de ni a fel újí tá si mun ká la to kat. Sen-
ki nem haj lan dó be ru ház ni egy olyan épü let be, amely nem 
a sa ját te rü le tén fek szik. Az ön kor mány zat fel ada ta az inf-
rast ruk tú ra biz to sí tá sa eb ben az új la kó ne gyed ben, hi szen 
sem víz-, sem csa tor na-, sem vil lany há ló za ta nincs je len leg 
en nek a la kó park nak.         Far kas Ala dár

Tiszt újí tás a 
Bor szé ki If jú sá gi Fó rum nál!

2008 áp ri lis 5-én a Borszéki If ú sá gi Fó rum meg ala pí tá sa 
után 9 év re tiszt újí tás  volt. A „ré gi ek” át ad ták a ve ze tést a fi-
a ta lab bak nak. Az új ve ze tő ség társ el nö kei Móga At ti la és Pop 
Ana Má ria, al el nök Sza bó Szerénke, tit kár Szőcs Emő ke. A fó-
rum je len leg 30 tag ból áll, de az el kö vet ke zen dő hó na pok ban 
mi nél több fi a talt sze ret nénk be von ni tár su la tunk ba. To bo roz ni 
sze ret nénk mi nél több bor szé ki fi a talt, új le he tő sé ge ket sze ret-
nénk kí nál ni szá muk ra. A Bor szé ki If ú sá gi Fó rum cél ja az if ú-
ság mi nél több sza bad idős te vé keny sé get, szó ra ko zá si le he tő sé get 
is mer jen meg, és ne csak a meg szo kott disz kót te kint se szó ra-
ko zás nak. A BIF el kép ze lé se sze rint a szó ra ko zás sal egyidőben 
meg őriz hes sük bor szé ki ha gyo má nya in kat és  kul tú rát . A múlt 
év ben a Bor szé ki If ú sá gi Fó rum Har gi ta me gye leg ak tí vabb fó-
ru ma volt, Mik Jó zsef nek kö szön he tő en, aki 9 évig a fó rum al el-
nö ke volt. A tiszt újí tás után szá mos ren dez vé nye ket szer vez tünk: 
karaoke est és film ve tí tés a Bor pin cé ben, Anyáknapi mű sor, amit 
Mosneag Ilo na az Ecou kul tu rá lis egye sü let tel kö zö sen bo nyo lí-
tot tunk le. Szá mos el kép ze lé sünk van az el kö vet ke zen dő idő re. 
Szá mí tunk az ön kor mány zat tá mo ga tá sá ra  és kö szö net tel el fo ga-
dunk más tá mo ga tó kat is. Új ra si ke rült mű kö dő ké pes sé ala kí ta ni 
a Teleházat (internet klub), ahol a fi a ta lo kat sze re tet tel vár juk és 
ahol in for má ci ó kat kap hat nak, ha fó rum ta gok sze ret né nek len-
ni. Leg kö ze leb bi ren dez vé nye ink: Gyer mek nap, Bor szé ki If ú sá gi 
Na pok, sza bad té ri mo zi, kul tu rá lis te vé keny sé gek, bi cik li tú rák, 
nosz tal gia es tek a Kos suth kút nál, ve tél ke dők, stb

Re mél jük, hogy min den fi a tal ér dek lő dé sét fel kel tet tünk és 
mi nél töb ben tet tek kel is mel lénk áll nak.

Sze re tet tel vá runk min den fi a talt, aki a bor szék if ú sá gá ért 
va la mit sze ret ne ten ni! 

Pop Ana Má ria, Szőcs Emő ke és Pobereznik Zsu zsa, BIF ta gok         
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2008. Má tyás ki rály 
és a re ne szánsz éve

2008 töb bek kö zött Má tyás ki rály 
meg ko ro ná zá sá nak 550 éve. Ezt mél tó kép-
pen pró bál ja meg ün ne pel ni, mindenki, aki 
egy ki csit is őr zi őse ink em lé két. Is ko lánk a 
Vá ro si Könyv tár ral kö zö sen szer ve zett ve-
tél ke dőt a fen ti té ma kör ben, egy meg adott 
köny vé sze ti anyag alap ján. A részt ve vő 
csa pa tok be bi zo nyí tot ták, hogy ér dek li és 
is me rik Hu nya di Má tyás éle tét, mun kás sá-
gát. A leg jobb csa pat rész vé te li jo got nyert 
a Sep si szent györ gyön sor ra ke rü lő ha son-
ló té ma kö rű meg mé ret te té sen. Saj nos, az 
idő köz ben ki tört him lő jár vány mi att cson-
ka csa pat tal vet tünk részt a ver se nyen. Így 
is ta nul sá gos volt a ve tél ke dő. Ren ge teg új 
is me ret tel gaz da god tak a részt ve vők Má-
tyás ki rály ról, meg ko rá ról.

Ugyan itt kel lett vol na meg szer vez ni 
az Or szá gos Mé ta-, és Sár kány ere ge tő baj-
nok sá got, ame lyet az Or szá gos Cser kész-
szö vet ség kez de mé nye zett. Saj nos, a rossz 
idő ezt sem tet te le he tő vé.

2008. a Bib lia éve is. A Szent Jó zsef Ró-
mai- Ka to li kus Plé bá nia és a szentgyörgyi 
cser kész csa pat ok ve tél ke dőt szer vez tek a 
Szent írás ról. 15 fős csa pa tok ban ha to dik 
és he te dik osz tá lyos ta nu lók vet tek részt. 
Ha son ló ren dez vé nye ket he lyi szin ten is 
szer vez het nénk, hi szen ta nu ló ink rend-
sze res hit ok ta tás ban vesz nek részt.  

A Szentgyörgy Na pok ze nei ka val kád-
já ban vol tak re ne szánsz kon cer tek is.

Far kas Ala dár

Nem vagyunk már 
pogány- félék
Nem mozdulunk, kell az élet,
ha rezzenünk már merénylet.

Nem mozdulunk, megverettünk,
mert lobbantunk s tűzre tettünk.

Nem mozdulunk, nincs barátunk,
egyenként homokban ásunk.

Ásnánk mélyre, nulla pontig,
de a bányánk összeomlik.

Versenyt futnánk s nincsen összhang,
Rajtunk* mindig összeroppan.

Vezérünk csak vélt-karizmás,
mindkét lába féregcsizmás.

Mint cigányok csak veszekszünk
s már az árokparton fekszünk.

Lelkeinkben nem találunk
pedig összezár a jármunk.

Látjuk: nem vagyunk szeretve
s ettől táncol mások tetve.

Mohóságtól elvakítva,
mások pénzén elszakítva...

Száműztük, ha volt is álmunk,
légypiszkos a láthatárunk.

Nem hasítunk tót evezve.
Írtanának vegyszerezve.

Nem vagyunk már pogány-félék,
lopva lelkünk elcserélték.

Hogyha ütnek, tartjuk arcunk,
asszonyhittel égbe tartunk.

*start
2008.április 11.      Kamenitzky Antal

Szentgyörgy-na pi 
ka val kád

Ti zen he te dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Szent-
györgy- na pok Sep si szent györ gyön. Egy he tes ren dez vény so ro-
zat tal tet ték emlékezetessé ezt az ese ményt. Egy meg hí vás kap csán 
be te kin tést nyer het tünk a so ka da lom ba. A hét vé gé re meg bé nult 
a for ga lom a fő té ren, he lyét át vet te a szá zá val fel ál lí tott sá tor ren-
ge teg, ahol nem csak vá sár fi át le he tett vá sá rol ni, ha nem a sör sát-
rak mel lett szép szám ban je len vol tak a kü lön bö ző kéz mű ve sek, 
no meg a bóv li áru sok. A szó ra koz ta tó ipar kép vi se lői mel lett ott 
vol tak a ci vil szer ve ze tek kép vi se lői is. Ér de kes szín folt ja volt a 
Tra bant ki ál lí tás, ahol a klasszi kus mo del lek mel lett lát hat tuk a 
bar ká csolt tí pu so kat is.  A bát rab bak ki pró bál hat tak kü lön bö ző 
ext	rém	sport,	 il	let	ve	szó	ra	koz	ta	tó	pró	bá	kat,	mint	a	mű	fal	má
szás, a volt Szov jet hő sök em lék mű vé nél, vagy a ka land park ban 
mász kál hat tak több mé ter ma gas ság ban. A szom bat est fény pont-

ját a há rom szín pa don zaj ló kon cer tek je len tet ték. Mi, a Szín ház 
előt ti kon cer tek be te kint het tünk be, ahol zö mé ben ma gyar or-
szá gi együt te sek lép tek fel: Blu es Prog resszív, neMEZ, Kátai Ju-
dit tal, a Caramel Mol nár Fe renc cel, il let ve az est fény pont ja ként 
be ha ran go zott Oláh Ibo lya. A ze nei kí ná lat min den kép pen szí-
nes és vál to za tos volt. Min den ki meg ta lál ta az íz lé sé nek meg fe le-
lő együt test. Si ker rel lép tek fel a gyergyószentmiklósi Csabafiak, 
-Katonai Ha gyo mány őr ző Egyesület,- ahol a szé kely vi se let- és 
íjász be mu ta tó ré vén si ke re sen nép sze rű sí tet ték őse ink kul tú rá ját, 
har ci szo ká sa it. A Baranta Club, ha son ló kép pen be mu tat ta a bot-
for ga tás, os tor for ga tás, gya log har co sok har ci mű vé sze tét. Volt 
soly mász be mu ta tó, a ma gyar or szá gi Szem ző Pé ter jó vol tá ból. Az 
ökör sü tés szin tén egy ér de kes szín folt ja a szentgyörgyi ren dez vé-
nyek nek. Az iga zi zá ró ak kord a Transylmánia együt tes kon cert je, 
az azt kö ve tő tű zi já ték és Ta más Gá bor kon cert je volt. Ha az idő 
is be se gí tett vol na a szer ve zők nek, még em lé ke ze te sebb, és han-
gu la to sabb lett vol na ez a sok szí nű, szó ra koz ta tó ren dez vény so-
ro zat.            Far kas Ala dár
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Má jus 18-án, va sár nap 14 órá tól, a sta di on ban ba rát sá gos 
fut ball mér kő zést ját szott a bor szé ki RMDSz va la mint a bor szé ki 
Ma gyar Pol gá ri Párt szer ve ze tei. Jó ira mú meccs nek volt szem-
ta nú ja az a pár fo ci ra jon gó, aki ki lá to ga tott a pá lyá ra. A mér kő-
zést az RMDSz nyer te 2-0 ered ménnyel. Gól lö vők  Gidró Bé la és 
Popica. A mérközés vé gén a Kos suth for rás nál a két csa pat já té-
ko sai egy sör mel lett be szél ték meg a hely ze te ket és fel ve tő dött 
az öt let, hogy jó len ne leg alább két he ten te ját sza ni az amúgy is 
ki hasz ná lat lan fo ci pá lyán.

Jó volt lát ni, hogy Bor szé ken a két párt nem el len sé ges ke-
dés sel vi szo nyul, ha nem mint ba rát kö ze lít egy más hoz, ké pe sek 
együtt szó ra koz ni, és re mél jük ké pe sek lesz nek együtt is mű köd-
ni a vá ro sért a vá lasz tá sok le jár ta után.

16 órá tól az Ecoul Kul tu rá lis egye sü let tag jai: Pop Ana Má-
ria, Mol nár Csil la, Csiszér Zsu zsa és Mosneag Gel lért szó ra koz-
tat ta ké ső es tig a tu ris tá kat va la mint a ki lá to ga tó borszékieket.

A hé ten az RMDSz meg hí vá sá ra a ma gyar or szá gi Bartina 
né pi ze ne kar fog ja szó ra koz tat ni a bor szé ki la ko so kat kü lön-
bö ző hely szí ne ken: a bor pin cé ben, az In tim ven dég lő te ra szán, 
alsóborszéki köz pont ban,  in for má ci ós iro da előt ti par ko ló ban, 
va la mint va sár nap dél után 16 órá tól a Hármasliget szín pad ján.

Sze re tet tel vá runk min den kit !
 RMDSz vá laszt mány

„A	Webvidék	 a	Transindex	 és	 az	 e	Transylvania	Egyesület	
interneten zaj ló ver se nye, ame lyen azon te le pü lé sek csa pa tai ve-
het nek részt, ahol van eTransylvania Pont. A leg több 15 fős csa-
pa tok nak he ten te kell tel je sí te ni ük egy-egy, a te le pü lés múlt já hoz, 
je le né hez vagy jö vő jé hez kap cso ló dó próbát..... 

A ver seny cél ja, hogy be ve zes sük a vi dé ken élő ket az internet 
ak tív hasz ná la tá ba, a tar ta lom gyár tás ba. Re mé nye ink sze rint a 
ver seny vé gé ig egy al ter na tív, őszin te kép ala kul ki a részt ve vő 
te le pü lé sek ről, amely új meg vi lá gí tás ba he lye zi az er dé lyi vi dé ket, 
hoz zá já rul az Er dély ről ki ala kult kép ár nya lá sá hoz. A te le pü lé-
sek nek ed dig nem volt le he tő sé gük őszin tén meg mu tat ni ma gu-
kat az interneten, ezen vál toz tat a Webvidék. 

A ver seny idő tar ta ma: áp ri lis 24 – jú li us 16.” (www.webvidek.ro)
Te le pü lé sünk is ak tív ré sze a webvetélkedőnek. Négy pró bát 

már tel je sí tet tünk. Meg ke res tük vá ro sunk leg ré geb bi fo tó ját, ta-
lál tunk iga zi Bor szék hez il lő anek do tát, be szá mol tunk ki re va-
gyunk a leg büsz kéb bek, tíz fo tó ból ál ló be mu ta tót ké szí tet tünk 
lát vá nyos sá ga ink ról. Em be rek ből ki ra kott fo ga lom-fo tót tet tünk 
köz zé, ami ért kö szö net a di á kok nak, te hát a há rom ál lan dó pró-
bá ból egyet meg ol dot tunk. Ha kí ván csi a ve tél ke dő rész le te i re lá-
to gas son a www.webvidek.ro ol dal ra, ahol sza vaz hat a „Zöld”- re, 
sza vaz hat pró bá ink ra, egy szó val sza vaz hat Bor szé kért.

Móga At ti la

Tá mo ga tás szál lás he lyek bő-
ví té sé re és kor sze rű sí té sé re

Újabb pályázá si le he tő ség nyílt az ide gen for ga lom fel len dí té-
sé re. Az Eu tá mo gat ja mind azo kat, akik a tu riz mus fej lesz té sé ért 
sze ret né nek ten ni, akár kis-, vagy kö zép vál lal ko zók. Tá mo ga tás 
igé nyel he tő szál lás he lyek bő ví té sé re, mo der ni zá lá sá ra, vagy köz-
hasz nú lé te sít mé nyek épí té sé re. Fon tos, hogy az il le tő sze mély, 
vagy cég ren del kez zen kész terv vel. A pá lyáz ha tó összeg al só 
ér té ke 700 ezer lej, az az 200 ezer euró. Cé gek ese té ben csu pán 
30%-os ön részt kér nek. Ezt hi tel ből is le le het hív ni. Az ön rész-
be be tud ha tó a terv ké szí tés, il let ve a pá lyá zat író cég nek ki fi ze tett 
összeg is. Ér de mes ki hasz nál ni ezt a le he tő sé get, mert ilyen ke-
cseg te tő le he tő sé get még a Phare prog ra mok sem biz to sí tot tak. 
Ugyan ez a pá lyá zá si le he tő ség ér vé nyes az Ön kor mány zat ok ra is, 
az zal a kü lönb ség gel, hogy ők csak 2%-os ön részt kell fi zes se nek. 
Ez a pá lyá zá si le he tő ség 2013-ig tart. Ez alatt az idő alatt egy ön-
kor mány zat csak 3 pá lyá zat tal ve het részt, ezért jól meg kell fon-
tol ni, hogy mi nek biz to sí tunk pri o ri tást. Er ről a pá lyá zá si le he tő-
ség ről tar tott tá jé koz ta tót Bor szé ken Nagy Be ne dek, a Sapientia 
EMTE	ad	junk	tu	sa,	az	Aquaprofit	cég	mun	ka	tár	sa.

Ren dez vé nyek 
kam pány ban

Webvidék  - Bor szék is 
ver se nyez

Wass Al bert em lék év
Mi re a fák meg nő nek

Az ese mé nyek az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc 
utá ni évek ben zaj la nak. A fő sze rep lő bá ró Varjassy Ist ván, aki 
a buj do sás ból ha za ér ve kas té lyát fel éget ve ta lál ja. Fe le sé gé vel, 
Minka nem ze tes asszonnyal együtt egy el du gott ta nyán húz zák 
meg ma gu kat, és a sem mi ből kez dik fel épí te ni új ra az éle tü ket. 
Vissza szer zik szét lop ko dott jó szá ga ik, tár gya ik egy ré szét, és ez-
zel in dul nak ne ki az új élet nek. Köz ben a csá szár em be rei fi gye lik 
min den lé pé sét, le is csuk ják négy év re, min den ok nél kül. Ha-
za tér ve, dol goz nak ke mé nyen reg gel től es tig, ko ra ta vasz tól, ké ső 
őszig, és las san vissza tér a ré gi élet szép sé ge, nyu gal ma. Sze mük 
lát tá ra nő nek az ál ta luk ül te tett fák, de gye re ke ik is, Ilon ka, meg 
Gá bor. Köz ben vál toz nak az idők, el jön a ki egye zés a csá szár ral, 
a ma gyar ság új ra vissza nye ri ré gi stá tu sát. De ez már nem az ők 
vi lá guk. Ilo na lá nyuk férj hez megy, Gá bor ha za tér, fél be sza kít va 
kül föl di ta nul má nya it. Be áll or szág gyű lé si kép vi se lő nek, ő is nő-
sül ni ké szül, de nem a szü lei ta nyai há zá ban sze ret ne lak ni, ha-
nem vissza akar ja épí te ni a ré gi kas télyt. Jól meg raj zolt sze rep lők, 
Prosperjeck úr, a min dig si rán ko zó prá gai tiszt vi se lő, az új gaz dag 
Sonkoly-Krausz bá ró, iz ra e li ta fa ki ter me lő, Pohlenberg ulános 
őr nagy, a go nosz pó pa és a min den háj jal meg kent dászkál, a ma-
gá nyos Mózsi, a hű sé ges Mi hály. Egy szép csa lá di kró ni ka tá rul az 
ol va só elé, be le il leszt ve a Me ző ség be. Han gu la tos táj- és év szak-
le írá sok kal ta lál ko zunk. Meg is me rünk né hány me ző sé gi fa lut: 
Ké kes, Var jas, Doboj, Bátony, Cege, Tor li get, Detrefalu. Sonkoly-
Krausz Edu árd fe le sé ge Herminé, maroshévízi sza tócs bol tos lá-
nya.    

Far kas Ala dár


