
November 25-én, vasárnap ragyo-
gó választási eredmény született magyar 
szempontból a romániai EP választáso-
kon. Mind az RMDSZ, mind „ellenzéki” 
jelöltje Tőkés László püspök úr is bejutott 
az EU parlamentjébe. Lesz tehát Brüsszel-
ben képviselete a romániai magyarságnak. 
Az RMDSZ mintegy fél százalékkal halad-
ta meg a bejutási küszöböt, s ez azt jelen-
ti, hogy 2 képviselőt (Frunda Györgyöt és 
Sógor Csabát) is delegálhatja a kontinens 
törvényhozásába. Szintén ott lesz Tőkés 
püspök úr is - akinek ’89-es szerepvállalá-
sa okán már régen ott lenne a helye - s 
most kb. 1%-kal múlta felül a bejutási kü-
szöböt. 

Veszélyes eredmény született azon-
ban, mely elégedett hátradőlésre mégsem 
adhat okot. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az eredményt végül nem megosztott ma-
gyarságunk, hanem a közömbös és a közel 
5 milliós számban külföldön dolgozó-, s a 
választásoktól ezért távolmaradó románság 
vívta ki honfitársainknak. A lezajlott, nem 
túl szimpatikus kampányt követően egyéb-
ként érdekes lesz majd a küldöttek egymás 
közti kommunikációját, s kényszerű egy-
mást támogató tevékenységét megfigyelni. 

Természetesen gratulálunk a „befutott” 
jelölteknek, még inkább bölcs és fegyelme-
zett választóiknak! De jegyezze meg jól 
mindenki, a következő évben, 2008-ban  

Romániában esedékes helyhatósági válasz-
táson a magyar jelölteknek csak akkor lehet 
esélyük, ha a kétfelé szakadt magyar tábor 
valamilyen szövetségeket-, kompromisszu-
mokat köt egymással. Elengedhetetlen eh-
hez mindkét tábor megegyezési szándéka, s 
a jelöltek helyes erőfelmérése. Ne engedjük 
presztízs okokból a szinte teljesen magya-
rok lakta területeken kiszorítani a helyi ha-
talomból magunkat. Az erdélyi területeken 
az országosat közel 2-szeresen meghaladó 
– 40 %-körüli - részvétel azonban azt jelen-
ti, hogy a lehetséges szavazóknak még így is 
csak szűk fele voksolt, tehát ezen a területen 
is van még fejlődési lehetőség és teendő.

 Dr. Sebestyén Balázs 

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XI. évfolyam 12. szám 2007. december

Nem sátraz hajad ...
Ha dús leszel, mint színben őszi lomb
és karjaimba nem taszít a gond
honnan veszek az égre csillagot ?

Nem kérhetlek, hogy mondd: nagyon  
   szeretsz,
Csókkal becézve párodnak nevezz.
Szólíthatlak, nem lesz majd válaszod.

Honnan veszek az égre csillagot ?
Eltűnt az ég, a kékség elhagyott.
Nem kérsz már és nincs új ígéreted.

Szólíthatlak, nem lesz majd válaszod,
kedves szóval szívem nem áltatod.
Többé nem vár majd készséggel öled.

Nem kérsz már és nincs új ígéreted,
már nem sugárzol fényt és életet,
nem fürdesz napban fent az balkonon.

Többé nem vár majd készséggel öled
s nem gyűrűz rám a kígyós élvezet.
Nem intesz búcsút nyári alkonyon,

Hajad sem sátraz izzadt arcomon.

2007. december. 9.         
Kamenitzky Antal

Ára: 1 lej

A Források szerkesztosége 
áldott karácsonyt és békés boldog új 
évet kíván minden olvasójának és 

munkatársának!
„Andalító” választási siker
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Támogatás borszéknek
1 840 000 eurót, azaz majdnem 65 

milliárd régi lejt hagyott jóvá a Fejlesz-
tési minisztérium november végén Bor-
szék város szennyvíztisztító állomásának 
és szennyvízhálózatának felújítására vala-
mint bővítésére. Ehhez az összeghez az 
önkormányzat 537.000 eurót, 20 %-t kell 
önrészként hozzátennie, amit egyrészt a 
költségvetésből, másrészt pedig kölcsön-
ből fogunk fedezni. Az év elején megkez-
dődik a terv készítése, majd nyáron indul-
hatnak a munkálatok. Sikerül ily módon 
megoldani a kanalizálást olyan utcákban 
mint a Hévízi, Ditrói, Nyíres, Hanzker, 
Köves és újraépíteni a jelenlegi derítőál-
lomást, amely nem is volt engedélyezve 
eddig, mivel csak a mechanikai része ké-
szült el annak idején anélkül, hogy a bio-
lógiai részt is megcsinálták volna. Tavaly 
ősszel született egy kormányrendelet, 
amely tartalmazta azon városok jegyzé-
két amelyek támogatásban részesültek az 
50.000 lakosnál kisebb kisvárosok víz és 
szennyvízhálózat felújítása programból. 
Furcsa mód Hargita megyében Borszék 
és Maroshévíz kimaradt, a megyénél sem 
kaptunk egyértelmű választ, miért nem 
kerültünk fel a listára. Hosszas lobbizás 
után Borbély László fejlesztési miniszter 
úr, Lukács Vilmos az Országos Befekteté-

si Társaság elnöke és más RMDSz tiszt-
ségviselő segítségének köszönhetően Bor-
széket is  a támogatottak közé sorolták a 
fenti összeggel.

Fontos hír, hogy december második 
felétől megkezdődik a 20 lakrészes ANL 
tömbház építése, amely sajnos több ok-
ból kifolyólag nem azon a helyszínen 
épül ahová eredetileg el képzeltük, ha-
nem a központtól kb. 1 km-re, a benzin-
kúttal szembeni üres tanácsterületre, de 
végül is az a fontos, hogy jövő év végéig 
a szerződés szerint késznek kell lennie a 
tömbháznak, amelybe fiatalok fognak köl-
tözni és amit az új törvény szerint 5 év 
elteltével megvásárolhatnak. 

Ugyanazon a helyszínen az ANL 
tömbház mellett, tavasszal elkezdődik 
a 32 lakrészes szociális tömbház építése 
amelyet 28 hónap alatt vállalt az építő, 
hogy elvégez. Ezeket a lakásokat azok a 
családok igényelhetik majd, akiket kiköl-
töztettek vagy felszólítottak a kiköltözés-
re a volt tulajdonosoknak visszaszolgál-
tatott lakásokból. A két tömbházlakás 
összértéke, melyeket a kormány hagyott 
jóvá majdnem 100 milliárd régi lej, a he-
lyi önkormányzatnak mindkét tömbház 
esetében az infrastruktúrát kell biztosí-
tania (víz, szennyvíz, villany), valamint 

a szociális lakás esetében a kivitelezési 
tervet is. Fontos, hogy az elkövetkező év-
ben elkészüljön a járda  a Hévízi úton, a 
központtól egészen az épülő tömbháza-
kig hiszen jelen pillanatban gondot okoz 
a megnövekedett forgalom és a túlzott 
sebesség  a gyalogosok, főleg gyerekek 
számára. Ha lakásépítésekről beszélünk 
fontos megemlítenünk az Új utcában ki-
osztásra kerülő 10 darab 500 négyzetmé-
teres területet, amelyet szintén fiatalok 
igényelhetnek. Jelen pillanatban készül 
a rendezési terv. Remélhetőleg január 
végén kerül átadásra az engedélyekkel 
együtt, majd február végén megtörténhet 
az átadás a fiatalok számára, hogy idő is 
maradjon mindenkinek a tervek elkészí-
tésére, majd a nyár elején az építkezések 
elkezdésére.

Lassan elindulnak városunkban is 
a fejlesztések: nyáron indul a Borvizek 
útja program, amellyel Borszék 1 millió 
eurót nyert, tavasszal a Szerelmesek sétá-
nya – 3,5 km kerülő út építése (932.000 
euró), nyárra elkészül a sportcsarnok és 
ígéretek vannak a kultúrház feljavítására, 
sípálya építésére, de mindezek mellé sok 
pénz kellene a turizmus támogatására is, 
ami egyelőre még várat magára.

Mik József

Túl a választásokon

Befejeződtek az Európai Parlamenti vá-
lasztások. A kampány nem nevezhető sport-
szerűnek. Az ellenfelek tücsköt-bogarat hord-
tak egymásra. A plakátháború is jelen volt lép-
ten-nyomon. Plakátjainkat naponta letépték. 
Szerencsére volt plakátunk elég, így, naponta 
pótoltuk a hiányt. A szórólapokat is sikerült 
időben eljuttatni a választókhoz. Nagyon ha-
tékony volt a katolikus papunk hozzáállása, 
aki mindkét misén felolvasta Tőkés László no-
vember 31-én Nagykárolyban tett katolikus 

ellenes kijelentéseit. Ennek 
ellenére a szavazás csendben 
és rendben lezajlott. Az ered-
mények jók, de közel sem le-
hetünk elégedettek. Egyrészt 
azért, mert nagyon kevesen 
mentek el szavazni. A válasz-
tópolgárok csupán másodla-
gos jelentőségűnek tartották 
ezt a választást. Hatásos volt 
a Markó levél is, amit a posta 
eljuttatott minden házhoz. A 
területi kampánystáb kétszer 
is meglátogatott, anyagot ho-
zott. A kampánymegnyitón 

Csíkszeredában csupán hárman vettünk részt, 
a kampányzárón senki (Mik József és én Ma-
gyarországon voltunk). A választmány tagjai, 
illetve az önkormányzati képviselőink hozzá-
állása elég passzív volt. Csupán a Frunda Fó-
rumon vettek részt, ott sem mindenki. Nem 
készültek el a településre szóló anyagok. Ná-
lunk nincs helyi Tv, sem rádió, ami segíthetett 
volna a kampányban.A polgárok 36,06%-a 
élt a választás lehetőségével. Az RMDSz –re 
512-en szavaztak (59,88%). Százalékarányban 

nem rossz, de abszolút számokat nézne, ez 
nagyon kevés. Tőkés László 147 szavazattal 
(17,19%) a várakozásnak megfelelően teljesí-
tett. Aggasztó viszont a más politikai pártokra 
leadott szavazatszám, 196 (22,92%). 11 román 
párt kapott több-kevesebb szavazatot Borszé-
ken.

Az egyéni szavazókörzettel kapcsolatos 
népszavazás sikertelen volt. Városunkban csu-
pán 660-an szavaztak. Igaz, hogy ebből 519 
Igennel szavazott. Országos viszonylatban is 
30% alatt volt a részvétel. Fölöslegesen kido-
bott pénz.

Az RMDSz elégedett a választásokon el-
ért eredményekkel. Örvendetes, hogy a bor-
széki magyarság jelentős hányada továbbra is 
az RMDSz-t támogatja. Ezért köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik szavazatukkal támo-
gatták jelöltjeinket. Tanúbizonyságot tettek 
a magyar közösség politikai érettségéről. Mi, 
azonban nem lehetünk teljesen elégedettek, 
mert abszolút számokban alacsony a szavazá-
son részt vevők száma. 

A megválasztott képviselőknek kívánunk 
jó munkát és ígéreteik valóra váltását.

Farkas Aladár
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 Sportcsarnok épül Borszéken

Hamarabb lesz sportcsarnokunk, 
mint működő gyógykezelő központunk. 
Ez jó, vagy rossz? Jó, mert Borszéknek 
nincs sportcsarnoka. A vidéknek már rég 
van. Maroshévíznek kettő is, no de az leg-
alább megyei jogú város. Ilyen szempont-
ból üti is a szintet. De van Holló község-
nek is. Csak éppen Borszéknek nem volt. 
Mostanig. A tornaterme is lerobbant ál-
lapotban van. Ha egyáltalán tornaterem-
nek lehet nevezni. Ugyanis a ’60-as évek 

végén, amikor épült, nem lehetett tor-
natermet építeni, és ezért fásszín néven 
húzták fel a 22 m hosszú és 6 m széles 
termet. Az évek során bevezettük a köz-
ponti fűtést, öltözőket, zuhanyozót toldot-
tunk hozzá, hogy alkalmas legyen a tor-
naórák megtartására. Most is azt használ-
juk. Kormánytámogatással, márciusban 
nekifogtak a labdarúgó pálya mellett egy 
B típusú sportcsarnok építésének, amely 
helyet biztosít 150 nézőnek is. Lassan itt 

kialakul egy sport-paradicsom, mert a pá-
lya mellett van egy 50 férőhelyes motel, 
a csapatok elszállásolására. A közelben 
megépül egy modern sífelvonóval ellá-
tott lesikló pálya. Közel van a kutyaszán 
fogathajtó versenyre alkalmas terep is. 
Egy csodálatos környezetben, egy még 
csodálatosabb sportkomplexum épül. Jö-
hetnek a csapatok edzőtáborba télen-nyá-
ron. A borszéki sportélet is látványosan 
fellendülhet, hiszen most már minden 
adottság megvan.

Fontosabb lett volna egy új gyógyke-
zelő felépítése, mint a sportcsarnok, mond-
ják egyesek. Talán igazuk is van, mert ke-
zelőközpont nélkül nincs gyógyturizmus. 
Borszék emiatt visszaesett a helyi érde-
keltségű turisztikai települések közé. 
Ott vagyunk Marosfő és Parajd szintjén. 
Vagy még ott sem. Parajdon mozgalmas 
idegenforgalom van. Borszéken csak át-
utazó turizmus létezik. Az ide érkező ven-
dég egy-két nap alatt bejárja Borszéket és 
környékét, és jobb híján tovább áll. Nincs 
gyógykezelésre alkalmas helyiség. A régi 
tönkre ment. Újat nem épít senki. Egyelő-
re. No de addig is örüljünk az új sport-
csarnoknak, mert az nemsokára kész 
lesz.     
   Farkas Aladár

Borszéki Mikulásjárás

Mint az előző években, ebben az évben a 
Borszéki Ifjúsági Fórum, Ecou Kulturális Egye
sület és a Borszéki Polgármesteri Hivatal a  9. 
alkalommal szervezték meg  a Mikulásjárást. A 
Mikulásjárás lassan városunk hagyományává vá
lik, hiszen minden évben a gyerekek örülhetnek 
a kis csomagoknak, amiket magától a Mikulástól 
vehetnek át. Minden kisgyerek arcán látszott 
az öröm meg a várakozás, bár nagy volt a to
longás és nagyon sok gyerek más községből is 
várt, hogy átvehesse az ajándékot. A Mikulások 
megpróbáltak minden gyerek kezébe egy kis 
ajándékot juttatni, habár volt olyan, hogy amíg 
a Mikulás kinyújtotta  kezét, már csomag nem 
volt. Sajnos ez is előfordult és sok más is, a nagy 
dühöngő gyereksereg között nem tudtak rendet 
teremteni még a Mikulások sem, minden kisgye
rek vagy könnyel a szemében vagy örömtelve 
nyomult a Mikulások felé. Bár nem minden sike
rült úgy, ahogyan szerettük volna, mégis azt tart
juk a legfontosabbnak, hogy minden lépést, az 
egész szervezést a szeretet vezérelte. Sokan segí
tettek ezen a rendezvényen, és sok időt szántak 
rá, teljesen önzetlenül. Az idei Mikulásjárás ismét  
sok gyereket tett boldoggá. Egyeseknek az volt 
az öröm, hogy láthatták a Mikulást, másoknak az 
ajándék, de a legkisebbek annak örültek, hogy 
megérinthették a Mikulás fehér szakállát. Min
dent összegezve elmondhatjuk, hogy a Mikulás 
az idén is jó munkát végzett. Köszönjük a szerve
zőknek és a támogatóknak.    Pop Annamária

A címben szereplő közmondásnak 
van valóságalapja. Ha valaki valamit el 
akar érni, akkor azt alaposan elő kell ké-
szíteni. Ezt tette fürdővárosunk is. Az idei 
idegenforgalmi év már rég lecsengett, a 
következő még elég messze van. Ennek 
ellenére  Borszék Fellendítéséért Egyesü-
let és a Vendégvárók Szövetsége egy szép 
reklámanyagot rendezett sajtó alá. Egy 16 
oldalas, háromnyelvű, A4-es formátumú, 
színes reklámanyag látott napvilágot. A 
rövid bevezető után, amelyben minden-
kit szívesen látnak Borszékre, ismertetik 
a forrásokat és azok gyógyhatásait. Ezt 
követően 24 szállásadó panzió reklám-
anyaga következik, mindazokkal a lehető-
ségekkel, amit tudnak biztosítani a pihen-
ni, szórakozni vágyóknak. A kiadvány 
három térképet is tartalmaz: az egyik a 
szálláshelyeket és vendéglátó egységeket 
mutatja be, a másik a Borszék környéki 
kirándulóhelyeket ismerteti. A harmadik 
térkép nyolc turisztikai autós kirándulást 
ajánl azoknak a turistáknak, akik nem 

elégszenek meg Borszék és környéke látni-
valóival. A sok szép fényképpel illusztrált 
kiadvány vendégcsalogató lehet a Borszé-
ket újra felfedezni óhajtók számára. Az 
egész kiadvány gondosan szerkesztett és 
kivitelezett formában egy jó reklám lehet 
a Borszékre vágyóknak, ha sikerül eljut-
tatni az ország összes turisztikai irodájá-
ba. A 2500 példányban kiadott kiskalauz 
kiadását támogatta Borszék város Önkor-
mányzata és Hargita Megye Tanácsa.

Szintén ezen a héten jelent meg 
az Észak-kelet Hargita Kistérség Társa-
ság gondozásában Borszéktől Gyergyó-
szárhegyig c. dokumentum filmje. Ez a 
DVD felleltározza a vidék kulturális érté-
keit, megismerteti az idegenekkel ennek 
a vidéknek a természeti és épített örök-
ségét. A filmet a Rubin Stúdió készítet-
te, Daczó Katalin és Berszán-Árus Zsolt 
szakavatott munkája révén.
Íme két kiadvány, ami karácsonyi aján-
dékként nem hiányozhat könyvespolca-
inkról.    Farkas Aladár

Télen szekeret, nyáron szánt ...
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  A Borszék Fellendítéséért Egyesület nevében 
Borbély László fejlesztési miniszternek, Lukács 
Vilmosnak, Az Országos Befektetési Társaság 
elnökének és az  RMDSZ tisztségviselôinek és csa
ládjuknak  kívánok kellemes karácsonyi ünnepe
ket és  boldog, békés újesztendôt!

Mik József

Azok számára akik esetleg nem tudják, Borszék  két részből 
tevődik össze: Alsóborszék (a falu) és Felsőborszék (az üdülőte-
lep). Valamikor, Borszék fénykorában meg is volt a különbség, 
hiszen az Üdülőtelepen zajlott a nagy élet. Zsúfolásig tele villák, 
3 széria vendég az étkezdében, cukrászdák, szórakozóhelyek, sé-
táló, források környéke, Tündérkert mind tele volt pihenő, üdü-
lő emberekkel. Ha csak ezeknek az embereknek a leszármazot-
tai jönnének el Borszékre, szerintünk háromszor ennyi szállás 
és étkezde kellene. De ez a múlt emléke és a jelen álmodozása. 
Nem kell tősgyökeres borszéki legyél, hogy szeresd ezt a telepü-
lést, és ugyanakkor fájó szívvel nézd a félhalotti állapotot. 17 év 
telt el ’89 óta, mikor mindenki azt hitte, hogy a sok rossz után 
jó következik, sajnos egyes helyeken még rosszabb következett. 
Borszék elveszítette a szénbányát, a turisztikai vállalatot, de ami 
a legfontosabb, a borvizet. Egyetlen megoldás az összefogás, a 
lelkiismeretesség, a nem irigykedés egymásra és a sokat han-
goztatott hazafiság, szülőváros iránti  szeretet. Azt javasoljuk 
mindazoknak, akik a helyi tanácsba és más közigazgatási funk-
ciókra pályáznak a 2008-as választáskor, hogy ne a hatalom-
vágy, az érdek vezérelje, hanem azon munkálkodjanak, hogy 
mit lehet, mit kellene tenni a turisztika és a város fellendítésé-

ért. Létezik egy fejlesztési terv, lesznek uniós pénzek, minden 
tanácsosnak jutna oroszlánrész bőven a tennivalóból, egyesület 
is van bőven, akikkel közösen meg lehetne valósítani egy-egy 
tervet. Igaz, léteznek megnyert pályázatok: sportcsarnok, Bor-
vizek útja, sípálya Felsőborszéken, Szerelmesek sétánya, ANL 
tömbház, szociális lakások, szennyvízhálózat feljavítása, de ezek 
közül még csak a sportcsarnok a „kézzel fogható”, és 17 év után 
ez még kevés, még mindig nincs turizmus! A Borszék Fellen-
dítéséért Egyesület megragadja ezt az alkalmat, és a közösség 
tudomására hozza azt az ötletet, amely megoldaná a borszéki 
turisztika legfőbb problémáját, éspedig egy részvénytársaság 
létesítését szorgalmaznánk, amely létrehozna és működtetne 
egy kezelőbázist. Egy olyan hírű településnek, mint Borszék, leg-
alább Szováta szintjét kellene elérnie, ha nem többet, hiszen a 
legtisztább levegővel is dicsekedhetünk ásványvizeink mellett. 
Tegyük fel a kérdést: ki is a hibás a kialakult helyzetért? Sokszor 
és sokan feltettük, de semmi értelme nem volt! Tisztázatlan te-
rületi és ingatlan jogok is befolyásolják a fejlődést. Gondoljuk, 
innen is ered az a pesszimizmus és negatívizmus, ami sokakat 
jellemez. Az a pár ingatlantulajdonos, aki még semmit nem tett 
a villája rendbetételéért, pedig van rá lehetősége, miért nem áll 
pozitívan a problémák mellé? Nem kell újakat építeni, a régie-
ket kellene rendbe szedni, fürdőket létesíteni, mofettát megnyit-
ni, stb. De jelenleg ez a helyzet, és azon kellene gondolkozzunk, 
hogy minél több munkahely teremtődjön a településen. Nem 
lesz a töltőde mindig munkaerő „porszívó” és reméljük, hogy az 
erdőkitermelés is le fog egyszer állni, akkor milyen más lehető-
ség fog állni a rendelkezésre? Reméljük, Borszékból nem csak 
Alsóborszék és a borvíztöltőde fog maradni!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egy Boldogabb Új Esz
tendőt kívánunk !

Borszék Fellendítéséért Egyesület: Portik László, Bara Sza
bolcs, Fazakas Csaba, Mik József és György László

 Lesz-e „élet” Felsőborszéken?
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Fakanál
(Ősz Erzsike néni receptjeiből)

Finom keksztekercs
40 dkg kekszet porrá törünk. 2 evő
kanál kakaóval, 3 kanál rummal, 
2 dl tejjel és 25 dkg porcukorral 
a kekszport jól összedolgozzuk. 
Az így nyert masszát  kinyújtjuk 
és megkenjük a 10 dkg vajból, 20 
dkg porcukorból, pörkölt dióból 
készült krémmel. A krémhez is 
adunk kevés rumot. Feltekerjük, 
majd hidegre tesszük.

Gyümölcsital
3 dl tejet, 10 dkg málnával vagy 
eperrel (lehet befőttet is használ
ni), 3 dkg cukorral habverővel ad
dig verünk, míg sima lesz, és a tej 
megszínesedik. Mézzel és citrom
vagy narancslével ízesítjük.

Adok egy telefont, 
mert esik a hó

Már írtam lapunkban a helytelen szó-
használatról, de úgy érzem, ismét aktuá-
lis, hogy a leggyakrabban használt helyte-
lenségekről szót ejtsünk.

Legutóbbi nyelvhelyességi írásom-
ban már említettem, de azóta is sokan 
„adnak telefont”. Nem, kedves olvasóink, 
nem „adunk telefont”, hanem telefoná-
lunk. Volt olyan eset, amely még viccnek 
is beillik, hogy az illetőnek, aki nekem 
telefont akart adni, megmondtam, nem 
kell nekem, hiszen nekem már van egy, 
erre ő csodálkozva rám kérdezett, hogy 
miből van nekem egy. 

A kábeltévék jóvoltából egyre több 
magyarországi adást nézhetünk, ahon-
nan különbnél különb helytelenségeket 
hallhatunk. Az egyik, és talán a legveszé-
lyesebb, az „esik a hó”. Azért tartom a 
legveszélyesebbnek, mert magyarországi 
televízióból hallva, átveszik az itteni fiata-
lok is, tőlük pedig a gyerekek. A minap az 
egyik barátom unokájától kellett vissza-
halljam az „esik a hó”-t, és bizony nem 
kis munkámba került amíg tisztáztuk, 
hogy az eső esik, a hó meg hull. A másik, 
még veszélyesebb helytelenség, a személy-
nevek névelőzése: „a Laci, a Tibi, a Sári 
stb.”. Sajnos, elvétve már nálunk is hallhat-
tam névelős személyneveket, különösen, 
amikor magyarországiak is jelen voltak. 
Ne, kedves erdélyiek, még udvariasságból 
se vegyük át a helytelenséget az anyaor-
szágiaktól, inkább hívjuk fel az ők figyel-
mét is arra, hogy nálunk (és a magyar 
nyelvben helyesen) bármely főnév előtt 

használhatunk határozott névelőt, kivéve 
a személyneveket. (Mert ugye, hogy Tibi, 
Laci és Sári nem helyezhető egy sorba a 
kutyával, a macskával vagy a sertéssel).

Közelednek a téli ünnepek, és már elő-
re irtózom a sok helytelen jókívánságtól. 
Máris telis-tele vannak az újságok a cégek 
üdvözéleteivel, egyesületünk, ahová be-
dolgozom, szinte naponta kap üdvözlete-
ket. Szép gesztusok, de még szebb lenne, 
ha helyesek is lennének. Azok számára, 
akik még nem tették közre hirdetéseiket, 
vagy nem írták meg üdvözleteiket, szeret-
ném feleleveníteni az erre vonatkozó sza-
bályokat. A karácsony szót semmiképp 
nem írjuk nagy betűvel, csak ha mondat 
kezdetén van. Sokan tévesen, a román he-
lyesírásra emlékezve írják, hogy Karácso-
nyi Ünnepeket, ami bizony helytelen. A 
helyes karácsonyi üdvözlet így szól: Kel-
lemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Kegyelemmel teljes, áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! A másik ünnepünk 
a naptári új év megérkezése, erre az alka-
lomra is szoktunk üdvözleteket küldeni. 
Ezzel az ünneppel kapcsolatban jó tudni, 
hogy ha az ünnepről magáról beszélünk, 
akkor egye írjuk. Pl.: Az újév alkalmával 
kívánunk… Abban az esetben ha nem az 
ünnepről beszélünk, hanem az eljövendő 
évről, akkor külön írjuk, így: Sikerekben 
és örömökben gazdag boldog új évet kívá-
nunk! Nem téved az sem, aki a már közis-
mert rövidítést használja: B.Ú.É.K!

Ivácsony József

Övé a zászló...

Kinek nem vakult még végképp a sötétbe,
kiben villogva lobban még a láng,
ki bátran hajlik s hallgat ösztönére,
ölelni, bírni, élni még falánk

és nem latolgat bűntudatba veszve,
kit tiltott fák gonosz gyümölcse vonz,
a megszokás, kit néven nem nevezhet
azé a zászló, bíbor és a bronz.

Ha fáradt és pihen minden rugója
csak úgy pihen két dobbanás között
akár a szív s az újabb fordulóra

botjára táncos pántlikát kötöz.
Mint vőfély nászra újabb nászt vezet
és skandál közben részeg verseket.

2007. november 8.            
  Kamenitzky Antal
 

Szép kezdeményezés
Két borszéki sportbarát Gidró Béla, 

sportoktató és Mik József alpolgármester 
ötlete volt, hogy szervezzenek egy bemu-
tató mérkőzést az öregfiúk tiszteletére. 
Az elhatározást tett követte, és vasárnap, 
2007 december 16-án, a labdarúgó pályán 
25-30 cm-es hóban le is játszották a mér-
kőzést a ’80-as évek válogatottja a ’90-es 
évek válogatottja ellen. Erre a meccsre 
meghívták az öregfiúkat is. Sajnos, a rossz 
idő otthon tartotta a szurkolók nagy ré-
szét. Köszönjük a szervezőknek ezt a 
gesztust. A fiatalabbak győztek 2-1-re. A 
mérkőzés után elkészültek a szokásos fo-
tók, egy a játszó csapatokkal, egy pedig 

az öregfiúk jelenlévő tagjaival és a két csa-
pattal. Ezután az alpolgármester átadta 
az okleveleket a jelenlévőknek, amelyben 
megköszönték a sportban elért eredmé-
nyeket, illetve meghívtak egy pohár for-
ralt borra, ahol felemlegettük a borszéki 
fociéletet. Jó volt hallgatni az érdekesebb-
nél érdekesebb sztorikat. Megszületett az 
az elhatározás, hogy összegyűjtjük a régi 
fényképeket, és azok alapján összeállítjuk 
Borszék focitörténetét, illetve a sportcsar-
nokavatóra össze kell szedni a különböző 
korosztályokat, és azok vegyenek részt az 
avatóünnepségen. 

Farkas Aladár
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Életemben először volt alkalmam falura látogatni a mai Magyar-
ország területén és nyugodtan elmondhatom, hogy igen kellemesen 
csalódtam. Őszintén el kell mondanom, hogy a magyarországi média 
hatására egy nehézségekkel küszködő, sáros kis alföldi falura gondol-
tam, ahol, előzően ismerve az ott lakókat, szorgalmas emberek laknak, 
de nem bírnak a nehézségekkel.

Ehelyett egy nyugati faluban találtam magam, széles utcákkal, tá-
gas lakóházakkal, kertekkel, mintha egy ausztriai dokumentumfilmből 
vágták volna ki. Már megérkezésünkkor úgy éreztem, mintha eltéved-
tem volna. A könyvtár, amelyben fogadtak, olyan volt, úgy felszereltség-
ben mint könyvállományban, hogy akármelyik erdélyi kisváros büsz-
ke lehetett volna rá. Edina, a könyvtárosnő büszkén vezetett körül bi-
rodalmán, de nem sokáig, hiszen érkeztek régi ismerőseink, Sebestyén 
doki, Erzsike, a helyi újság felelős szerkesztője, Sanyi, a Sportcsarnok 
vezetője, na és a polgármester Matuszka Antal, akik egymás szavába 
vágva kérdezgettek, kínálgattak, kalauzoltak. Visszatérve a könyvtárra, 
érdekességként említem, amellett, hogy kitűnő könyv és hangzóanyag 
állománya van, a könyvtár igen szép és viszonylag olcsó könyveket 
árusít. Ez lett a vesztem, hiszen költőpénzemet az első órában mind 
elvásároltam, még Sebestyén Balázs kellett kisegítsen, hogy ne kelljen 
a kiválasztott könyvekből visszaadnom. De nem volt semmi vész az 
elköltött zsebpénz miatt, hiszen kedves vendéglátóinknak köszönhe-
tően, akik között igen fontos helyet foglalt el a már fennebb említett 
Sanyi, az ott töltött három nap alatt észre sem vettem, hogy nincs ma-
gyar pénz a zsebemben.

A teljesség kedvéért meg kell említenem, hogy a Zákányszéki Kis-
újság szerkesztősége meghívására ékeztünk öten, a borszéki Források 
szerkesztői, munkatársai és az őszinteséghez tartozik az is, hogy ismer-
ve a mi szerkesztőségünk lehetőségeit, sokkal szerényebb fogadtatás-
ra vártunk. Az, amit kaptunk, az túlszárnyalt minden elképzelést. Az 
elsőtől az utolsó pillanatig szinte kormánydelegációnak kijáró figyel-
mességben és ellátásban részesültünk. Mindjárt az első estén, amikor 
valaki közülünk (azt hiszem, én voltam) véletlenül megemlítette, hogy 
a zákányszéki pálinka pont olyan ízes, mint az oroszhegyi, Sebestyén 
doki felajánlotta, hogy elvisz a helyi pálinkafőzdébe, amely, biztosan 
kitalálták, nem is hasonlít a mi kis erdélyi főzdéinkhez, inkább egy 
kisebb vegyi üzemhez. Közben beszélgettünk, újságról, politikáról, az 
akkor küszöbön álló romániai EP választások esélyeiről, kendőzetle-
nül, őszintén mindenki elmondta a maga véleményét, de egyöntetűen 
egyetértettünk abban, hogy semmiképp sem maradhatunk képviselet 
nélkül (ezt most utólag mondom, be is jött, Tőkés püspök is bejutott, 
az RMDSz is kapott két helyet). Sokáig nem maradhattunk együtt, 
ugyanis jött az újabb meglepetés, másnap reggel disznóvágásra va-
gyunk hivatalosak. 

Reggel, a művelődési ház udvarén az óriás üstökben már lobogott 
a víz, és nem egy, hanem négy gyönyörűre hízott sertés várta sorsának 
kiteljesedését. Hogy miért egyszerre négy? Erre a választ Szondi Sa-
nyi adta meg, egy rövid visszaemlékezéssel. Zákányszéken már hat éve 
hagyományossá vált a böllérnap. A vidéket jómódú állattartó gazdák 
lakják, akik minden évben beadták állataikat a felvásárlóknak. Történt 
egyszer, hogy a sertések ára annyira kicsi volt, hogy a gazdák azt mond-
ták, inkább levágják a hízókat és kiosztják a szegényeknek. A közfelhá-
borodásból valóban az lett, hogy összeadtak a gazdák négy disznót, 
közösen levágták, feldolgozták, a falu apraja-nagyja jelképes összegért 
jóllakott, a megmaradt ételt és a befolyt pénzt a szociális otthonnak ad-
ták. (Merthogy ilyenje is van a falunak). Visszatérve a disznóvágásra, 
a négy hízót négy böllércsapat várta. Itt már uniós szabályok szerint, 
főbelövéssel kábítják el a röfit, csak azután engedik ki a vérét. Nem un-
tatom az olvasót a feldolgozás részleteivel, csupán az érdekességeket 
mondanám el. Érdekesség, hogy a reggeli nem mészáros tokányból, 
vagy lesi-pecsiből áll, egy kissé később van és gazdagabb. A felszolgált 
reggeli rántott vérből, paprikás-hagymás tokányból, sült májból és tö-
pörtyűből áll. A másik eltérés szinte következik az elsőből, nem készíte-
nek vérest, a májas pedig kevesebb zsiradékot és több rizst tartalmaz. 
A falu lakói egy jelképes összeg kifizetése után közösen költhették el 
reggelijüket. Természetesen a befolyt összeg szociális célokat fog szol-

gálni, mint ahogy a reggelinél el nem fogyott étel is az öregek otthoná-
nak kamrájába került. A reggeli jegyekkel együtt osztotta ki Erzsike, a 
főszerkesztő vendéglátónk a Zákányszéki Ízek című színes receptköny-
vet, amelyben zákányszéki és borszéki ételreceptek találhatók.

A bő reggeli után séta következett és kivétel nélkül mindenki ki-
hagyta az aznapi ebédet.

Este újabb megpróbáltatás elé néztünk, ugyanis falubálra voltunk 
hivatalosak. A már hagyományos böllérbált a helyi sportcsarnokban 
szervezték, hétszázötven személyre terítettek. Mit mondhatnék, a zá-
kányszékiek kitettek magukért, finomabbnál finomabb ételek, borok, 
élő zene és ami mindennél fontosabb, együtt mulatott a falu. Mikor ül 
le Borszéken mulatni legalább fele ennyi ember?

Vasárnap reggel Sanyi bebuszozott velünk Szegedre, ahol a Dóm-
ban hallgathattunk szentmisét. A szentmise után Sebestyén doki veze-
tett körbe a Dóm téren, ahol nagy magyarok, köztük sokan erdélyiek 
szobrai állnak. Ugyanott van a Szegedi Egyetem, amelyiknek egyik ér-
dekessége, hogy 1919-ben ide menekítették a Kolozsvári Egyetemet (a 
másik, hogy itt tanult Sebestyén doki).

Vasárnap délután jutott arra is egy kis idő, hogy elbeszélgessünk 
a kollegákkal az újságok gondjairól, terveiről, egy lehetséges közös ol-
dalról, egyebekről.

Hazafelé mindannyian gondba merülten utaztunk és szinte azo-
nosak voltak a gondolataink, hiszen mikor egyikünk megszólalt, mint-
ha mindegyikünk gondolatait tolmácsolta volna: mikor lesz nálunk 
is ilyen? Talán, ha lesz sportcsarnokunk. De nálunk nem csak a sport-
csarnok hiányzik.

Ivácsony József

Zákányszék, a nyugati falu

Új weboldal és 
ismertető

A korábbi számokban már jeleztük, hogy a Borszék 
Fellendítéséért Egyesület pályázati úton 3.500 új lej tá-
mogatást nyert a Hargita megyei tanácstól weboldal 
készítésére. Önrészként 50 %-ot kellett biztosítani, 
amelyhez a helyi polgármesteri hivatal 3.500 lejjel és 
a Borszéki Vendégvárók  Egyesület 1.500 lejjel társult 
be, így az önrészből 2500 darab A4-es méretű, színes, 
16 oldalas ismertetőket nyomtattunk Borszék reklámo-
zása céljából. Ezen ismertetőket szét szeretnénk szórni 
romániai és magyarországi turisztikai irodáknál, hogy 
Borszéket újra bekapcsoljuk a turisztikai hálózatba. A 
katalógus kivitelezésű ismertető bemutatja azokat a 
szolgáltatásokat/lehetőségeket, amelyeket jelen pillanat-
ban fel tudunk ajánlani.

A weboldal készülőben van, már működik a www.
borsec.eu cím alatt magyar nyelven, de hamarosan 
megjelenik a román, angol és német nyelvű változat is. 
Tartalmazni fog minden Borszékkel kapcsolatos infor-
mációt: turizmus, önkormányzat, polgármesteri hiva-
tal, civilszervezetek, cikkek, rendezvények, oktatás, kul-
túra, stb. Folyamatosan töltjük fel az anyagot és közben 
változtatni fogunk a külalakon. Januárra működőké-
pes lesz a www.borszek.eu oldal is. Ha bárkinek ötlete 
van ezzel kapcsolatosan vagy közölni szeretni valamit 
az oldalon szívesen várjuk, email címünk: relansare.
borsec@yahoo.com.   Mik József
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Templomszentelés Fonyódon
Jó az, amikor egy településnek vannak testvértelepülései, 

nem azért, mert ez  most, a forradalom után nagy divat lett, ha-
nem azért, hogy egymás tapasztalataival elősegíthessük kölcsö-
nösen egymás fejlődését. Még jobb az, amikor a testvértelepülé-
seken belül személyes vagy intézményes kapcsolatok jönnek lét-
re, ezzel is szorosabbá fonva a települések közötti kapcsolatot. 
Fonyód neve mindenki számára ismerősen cseng  Borszéken, 
még a kis létszámú református közösség körében is, mivel nagy 
örömünkre, már több évvel ezelőtt  testvér-gyülekezeti kapcso-
lat kezdett kibontakozni a két közösség között. Mindez termé-
szetesen csak elméleti és gondolati szinten mozgott mindaddig, 
amíg ez év novemberében személyes találkozással, ismerkedés-
sel meg nem pecsételődött.

 Egy 7 tagú református kiscsapat indult el november 2-án, 
hogy eleget tegyen a fonyódi református közösség meghívásá-
nak, s elkezdjen egy reménység szerint gyümölcsöző testvér-
gyülekezeti kapcsolatot...

Sok közös tulajdonsága van a két kis gyülekezetnek, mi-
vel mindkettő, egy zömében katolikus település kis létszámú 
közössége.  Sokáig a borszéki reformátusoknak, akárcsak a 
fonyódiaknak is, nem volt állandó- , csak beszolgáló lelkészük 
(a fonyódiaknak még mindig beszolgáló lelkipásztoruk van, aki 
minden második hét délutánján jut el csak a gyülekezetbe). Ta-
lán ennek is tulajdonítható az a tény, hogy bár a két közösség 
között már rég megvolt a vágy a testvérkapcsolat kialakítására, 
mindezidáig nem tudott  megvalósulni. Az, hogy  most megva-
lósult, minden bizonnyal a Mennyei Atyának köszönhető, aki 
nem engedte kialudni sokunk szívében a vágyat e cél megvaló-
sítása érdekében. 

November 2-án indultunk útnak és egy csodálatos utazás 
után, amelyet Isten jelenléte tett igazán gondmentessé és nyu-
godttá, estére megérkeztünk Fonyódra,  és akkor kezdődött az 
a vendéglátás, amit így fogalmaztunk meg, hogy annál, amit mi 
elképzeltünk, tízszer jobb és kedvesebb volt. Persze ehhez az is 
kellett, hogy a Gondviselő mellett a székely humort se hagyjuk 
itthon.

Szombaton délelőtt városnézésben volt részünk, délután 
történelmi ízelítőt kaptunk a város múltjáról, este pedig egy 
kedves családias vacsorai meghívásnak tettünk eleget.

Utazásunk igazi fénypontja a vasárnapi hálaadó istentiszte-
let volt, amelyen a megújult templomot áldották meg a reformá-
tus és az evangélikus püspökök (a templomot közösen használ-
ja a két felekezet).

 A Lukács evangéliumának 15. fejezetében megtalálható 
példázatáról szólt az igehirdetés, az elveszett juh példázatáról, 
amelynek kapcsán ráébredhettünk arra, hogy ma már nem 1 
juh van elveszve és 99 ott van a „pásztor” mellett, hanem 95 van 
elveszve és  legfeljebb csak 5 van mellette.

Igen, az anyagias világ arra ösztönöz minket, hogy minél 
többet gyűjtsünk magunknak, a kérdést pedig hogy miből gyűj-
tünk és kinek nagyon kevesek teszik fel maguknak.  A maradan-
dót elhagyjuk, hiszen ha Isten eddig kibírta, akkor tud várni 
addig is, amíg mi befejezzük a nagy gyűjtést. Persze azt nem 
lehet befejezni, mert minél több van, annál több kell, és így nem-
csak eltévedünk, hanem el is veszünk. A tévedés pedig ott van, 
hogy nem Isten kerül ki vesztesen ebből, hanem mi, mert nem 
kevesebbet, mint az örök életet veszítjük el, amit senki és sem-
mi nem tud visszaadni nekünk.

Jó volt a magyarországi püspök igehirdetését hallgatni, fő-
leg azért, mert mentes volt mindenféle politikai aktualitástól, 
a tiszta evangélium drága üzenete nagyon nagy öröm volt szá-
momra, s hálát is adtam azért, hogy az egyházi vezetők így is 
tudják hirdetni Isten igéjét. A másik pozitívuma a hálaadó Isten-
tiszteletnek, hogy nem tartott egy fél napon át, hanem belefért 
70 percbe, a borszéki közösség köszöntését is beleértve.  

A gyülekezeti tagokkal ekkor volt alkalmunk személyesen 
találkozni és beszélgetni, addig a presbiterek szervezték és vezet-
ték le a programjainkat, hála és köszönet a fáradozásukért, áldo-
zatukért. Nem szeretném akaratomon kívül senkinek a nevét 
kihagyni, akik valamilyen formában hozzájárultak e csodálatos 
hétvége megszervezéséhez., ezért elnézést kérek, hogy nevek fel-
sorolása nélkül kívánom Isten áldását mindannyiuk életére.

A vasárnap esti vacsorán már a jövőről, vagyis a kapcso-
lat folytatásáról beszélgettünk, amelyhez kérjük Isten áldását is, 
és persze szeretettel várjuk a fonyódi testvéreinket Borszékre, 
hogy mindazt, amit kaptunk, a magunk módján meg tudjuk 
hálálni nekik.

    Tisztelettel, Jákó József 

Cserkész portya 
December 8-án a Zimmethausen cserkészcsapat 16 tagja 

portyára indult Nagybükkhavas- Árkoza- Hanzker- patak útvo-
nalon. A Nádas-patak mentén kapaszkodtunk fel a Bükkhavas-
ra, ahol a felújított menedékháznál megpihentünk és tízóraiz-
tunk. Útközben tanulmányoztuk a különböző állatnyomokat: 
cickány, nyúl, szarvas, vaddisznó, farkas.  Persze a letarolt erdőt 
is észrevettük. Turistajelzés már sehol, vagy letarolták, vagy a 
szél döntötte ki azokat a fákat, amelyeken turistajelzés volt. Az 
árkozai legelő szélén lévő esztenaháznál tűzet gyújtottunk, és 
megsütöttük az otthonról hozott húst, szalonnát, kolbászt. Utá-
na különböző játékokat játszottunk: hógolyó csata, célba dobás, 
kinn a bárány, benn a farkas, stb. Közben sok fényképet készí-
tettünk. Lassan esteledett, ezért hamar összecsomagoltunk és a 
Hanzker patak felé beereszkedtünk a városba. Útközben még 
játszottunk a hóban. Közben fel kellett figyeljünk a kivágott és 
otthagyott karácsonyfákra. Összességében egy kellemes kirán-
dulásban volt részünk.          Szereceán Eigel Noémi, őrsvezető
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

F E L H Í V Á S
2008. január 12-én Borszék is megszervezi a 

hagyományteremtő disznóvágást, amelyre elő-
reláthatóan eljön a zákányszéki nyertes böllér-
csapat, a pilisvörösvári csapat és természetesen 
a borszéki házigazda csapata. A rendezvényre a 
Hármasligetben kerül sor. Este Alsóborszéken 

bál lesz. Mindenkit szívesen látunk.

Mindnyájunk emlékezetében elevenen él a régi 
dísznóvágások emléke. Igazi családi ünnep volt. Még iskolába 
se kellett menni aznap. Az előző nap már lázas készülődéssel 
telt, hiszen mindent alaposan elő kellett készíteni a másnapi 
munkához. Hajnalban érkeztek a fogók. 1-2 pohár pálinka után 
a gazda bement az ólba és kivezette az áldozatot. Vezette? Kirán-
cigálta, mert a szegény jószág, mintha érezte volna vesztét, nem 
akart egy lépést sem tenni. Kitaszigálták, ketten-hárman lete-
perték, majd a mészáros szakavatottan beledöfte a szívébe az 
előre megélesített kést. A vér spriccelt, az állat rúgott, visított. A 
vért felfogták, mert abból készült a finom véres. Jött a perzselés, 
ami még gyerekkoromban szalmával történt, majd fás perzselő-
vel, amit addig hajtottunk, amíg a kezünk ki nem állt. A bontás 
legalább két órát igényelt, mire minden darabját rendeltetéssze-
rűen szét nem porciózták. Hogy van ez ma, az európai normák 
jegyében? Ezt láthattuk testvértelepülésünkön, Zákányszéken a 
6. böllér napon. A falu sertéstartó gazdái minden évben ingyen 
felajánlanak egy vagy több állatot a köz javára. Minden disznó 
mellett készenléti állapotban van egy csoport. A főböllér a pisz-
tolyt az áldozat homlokára szegzi és elkábítja azt. Utána szúr-
nak, és tovább már hasonlóképpen zajlanak az események. A pá-
linka itt sem hiányozhat. Különféle gyümölcspálinkák kerülnek 
kínálásra, hozzá finom tepertyűs pogácsák. Kalocsai paprikás 
pálinkát és paprikás sós stanglit is kóstolhatott a népes közön-
ség, no meg forralt bort. Közben kötetlen beszélgetés folyik a 
népes résztvevők között a hulló hóban. Igazi disznóvágási han-
gulat. Viszonylag gyorsan és szakszerűen folyik a bontás, tran-
csírozás. Rá két órára már a terített asztal mellett kóstolhattuk a 
rántott vért, sült májat, húst, tepertőt. Közel száz ember serény-
kedett a négy sertés feldolgozásánál, no meg a hurka, kolbász, 

pörkölt, töltött káposzta és a fonott kalács, rétes készítésénél. 
Igai népünnepély. Előző nap is leöltek két sertést. Este a falu 
apraja- nagyja részvételével zajlik a sportcsarnokban disznóto-
ros vacsora, ahol nem kevesebb, mint 730 személy számára terí-
tettek. Így mindenki megkóstolhatta a finomabbnál finomabb 
falatokat. A talpalávalót a szomszédos rúzsai zenészek húzták, 
szinte megállás nélkül. Igazi jó hangulatban zajlott a vacsora, és 
folytatódott hajnalig a falubál. Az ötlet hat évvel ezelőtt pattant 
ki, amikor mintegy tüntetésül az alacsony felvásárlási árak mi-
att, levágták a disznót, ahelyett, hogy eladták volna. Akkor csak 
egy állatot áldoztak fel, az idén már hatot. Talán azért, mert ez 
volt a hatodik ilyen rendezvény. Tény, hogy ez a böllérnap talán 
a település legnagyobb ünnepe, beleértve a falunapot is. Igazi 
összetartó ereje van, ennyi ember egy helyen, felszabadultan, hi-
szen vége van a nyári munkáknak, az őszi betakarításnak. Akár 
a termés ünnepének is nevezhetnénk, év végi számadásnak, 
amikor már mindenki tudja, mit hozott az idei év. Mindenki 
elégedetten átadja magát a mulatásnak, a kikapcsolódásnak. Iga-
zán követésre méltó rendezvény. Gratulálunk a szervezőknek és 
köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a kellemes, családias 
rendezvénynek.             Farkas Aladár

Disznóvágás Zákányszéken

Novemberi 
önkormányzati ülés

November utolsó keddjén került sor a rendes havi önkor-
mányzati ülésre. Operatívan zajlott a testületi ülés. Újabb költ-
ségvetés módosításra került sor, ugyanis az iskola kapott 75 
ezer lejt a villanyhálózat felújítására. A szeptemberben kiutalt 
100 ezer lejből sikerült újrafödni az 1956-ban bővített iskola 
épületét. A mostani pénzből pedig, az elavult villanyhálózat fel-
újítását kell megvalósítani. A nyáron megalakult Borszék Fel-
lendítéséért Egyesület kapott 35 ezer lej résztámogatást, hogy 
elkészítsen egy látványos reklámanyagot az üdülőtelepről. Re-
méljük lesz hatása a 2500 példányban készülő anyagnak. Az ön-
kormányzat tulajdonába került erdei utak rehabilításának a szer-
ződését fogadta el a képviselő testület. Remélhetően tavasszal 
nekifognak a munkálatoknak. A testület nem fogadta el azt a 
határozattervezetet, amely értelmében egységes vízellátó cég 
biztosítaná Borszéken a vízhálózat felújítását. Ellenben támogat-
juk azt a kormányprogramot, amely biztosít két millió eurót a 
város szennyvízhálózatának és derítőállomásának a felújítására. 
A különféléknél szó esett a karácsonyi ünnepekre való készülő-
désről, illetve a 2008-as eseménynaptár összeállításáról.
Rövid, de hatékony ülés volt.

Farkas Aladár


