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Az ün ne pek ről - Fü ves könyv
Ha az ün nep el ér ke zik az éle ted ben, ak kor ün ne pelj egé szen...
Tisz tál kod jál be lül ről és kí vül ről. Fe lejts el min dent, ami a köz nap ok szer tar tá sa 

és fel ada ta. Az ün ne pet nem csak a nap tár ban ír ják pi ros be tűk kel. Nézd a ré gi e ket, 
mi lyen áhí ta to san, mi lyen fel tét le nül, mi lyen kö rül mé nye sen, mennyi vad öröm mel 
ün ne pel tek! Az ün nep a kü lön bö zés. Az ün nep a mély és va rá zsos rend ha gyás. Az 
ün nep le gyen ün ne pi es... min de nek fö lött le gyen áhí tat és föl tét len ség. Az ün nep az 
élet rang ja, fel sőbb ér tel me. Ké szülj föl rá test ben és lé lek ben. 

S nem csak a nap tár nak van pi ros be tűs nap ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha tat lan 
ün ne pe ket is.

 Ilyen kor fe lejts el min dent, fi gyelj az ün nep re.
// Márai Sán dor

Karácsonyi műsor
Ad vent ne gye dik va sár nap ján ka rá cso nyi mű sort mu tat tak be a kul tú rott hon ban 

Mosneág Ili ke ki csi és na gyobb ta nít vá nyai. A Jé zus szü le té sét meg elő ző tör té ne te
ket, a Meg vál tó vá rást ele ve ní tet ték meg vers ben és ének ben. A szép  mű sor rá han golt 
az ün nep előt ti vá ra ko zás ra. A ka rá cso nyi tör té net vé gén a gye re kek meg gyúj tot ták a 
park ban a ne gye dik ad ven ti gyer tyát. Utá na a Lász ló Ti bor ve zet te bor szé ki fi a ta lok 
ze ne ka ra és Pop An
na má ria szó ra koz
tat ták a  kö zön sé get. 
A mű sor vé gén a Mi
ku lás (vissza ma radt 
még né hány na pot:))  
a vá ro si ta nács aján
dék cso mag ja it osz
tot ta szét a gye re kek 
és a ze ne kar tag jai 
kö zött. Szép,  csa lá
di as nak mond ha tó 
(te kint ve a kö zön ség 
lét szá mát) ren dez
vény volt. Kö szö net 
ér te Mosneág Ili ké
nek, va la mint Lász ló 
Ti bor nak és ze né sze
i nek. 

// Kolbert Tün de

Min den ked ves ol va só nak ál dott 
ka rá cso nyi ün ne pe ket és bé kés, bol dog, 
ered mé nyek ben gaz dag új esz ten dőt kí ván 

a For rá sok szer kesz tő sé ge!

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 12. szám, 2009. December

Ára: 1 lej

SN
Itt van a szép 

ka rá csony

Itt van a szép, víg ka rá csony, 
Élünk di ón, friss ka lá cson: 
mennyi fi nom cse me ge! 
Ki csi szí ved re meg-e? 

Ka rá csony fa min den ága 
csil log-vil log: csu pa drá ga, 
szép mennyei üze net: 
Kis Jé zus ka szü le tett. 

Jó gyer me kek mind örül nek, 
kály ha mel lett kör ben ül nek, 
arany me se, áhí tat 
min den szí vet át itat. 

Pász tor ját szók be-be jön nek 
és kán tál va rá kö szön nek 
a csa lád ra. Fu ra nép, 
de éne kük csu da szép. 

Tisz ta öröm tü ze át ég 
a sze me ken, a ha rang já ték 
szól, éj fé li üze net: 
Kis Jé zus ka szü le tett! 

// Dsida Je nő
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Év vé gi in ter jú Mik Jó zsef fel, 
Bor szék vá ros pol gár mes te ré vel

Far kas Ala dár: Tisz telt pol gár mes ter úr! Itt az év utol só lap-
szá ma, ahol egy faj ta szám adást ké szí tünk. Mit tart a pol gár mes-
ter úr az év leg na gyobb meg va ló sí tá sá nak, és ugyan ak kor mi volt 
az eset le ges ku darc, ha volt, amit meg élt?

Mik Jó zsef: Vé le mé nyem sze rint a 2009es év egy na gyon 
jó év volt, az el múlt évek kel össze ha son lít va. Ahogy a saj tó ból 
is ér te sül tünk sok te le pü lés éle tét vagy a po li ti kai vi ták vagy pe
dig a gaz da sá gi vál ság bé ní tot ta le. Bor szé ken egy olyan ön kor
mány zat tal, amely nek tag jai po li ti kai hoz zá tar to zás tól füg get
le nül a te le pü lés fej lesz té sét tar tot ták a leg fon to sabb nak és egy 
jó mun ka kö zös ség gel si ke rült ki dol goz nunk egy olyan fej lesz
té si stra té gi át, amely nek si ke res al kal ma zá sa rá ál lít hat ja Bor
szé ket a „meg fe le lő” pá lyá ra. 

Na gyon so kat se gí tet tek eb ben az év ben az RMDSz sze ná
to rai, kép vi se lői, ön kor mány za ti ve ze tői, jó kap cso la tot si ke rült 
ki épí te ni a tu risz ti kai és a fej lesz té si mi nisz te rek kel, így foly
tat hat tuk a ta valy el kez dett be fek te té se ket, úja kat in dí tot tunk 
el, ter ve ket, ta nul má nyo kat ké szí tet tünk, ame lyek kel újabb be
fek te té se ket vé gez tünk a kö vet ke ző évek ben.  Sok mun ka volt, 
de meg ér te. 

Ne héz el dön te ni me lyik a leg na gyobb, hi szen több meg va ló
sí tá sunk is volt eb ben az év ben. A Tu risz ti kai Mi nisz té ri um mal 
ki ala kí tott jó kap cso lat nak kö szön he tő en el in dult a Re mény ség 
sí pá lya meg épí té se, ame lyet jö vő nyár ra kell be fe jez zünk. A be
ru há zás össze ge 7,4 mil lió lej. Az összeg fe lét már meg kap tuk, 
de cem ber ele jén már meg ér ke zett a mo dern, va do na túj hó ta po
só (lásd a fo tót), ka rá cso nyig meg ér ke zik a fel sze re lés töb bi ré sze 
is. A te rü let cse re a bü rok rá cia út vesz tői mi att ké sik, a na pok ban 
is a szük sé ges en ge dé lye ket sze rez zük be, és na gyon re mé lem, 
hogy már ja nu ár ban a pá lyák kal is dol goz ni fo gunk. 

Egy má sik na gyon fon tos be fek te tés a 128as me gyei út 
re ha bi li tá lá sa. Har gi ta me gye ta ná csa 3,5 mil lió lejt köl tött az 
idén er re az út ra. Asz falt ré teg ke rült az el ső 700 mre, 4 km sza
ka szon ki szé le sí tet ték az út tes tet, tám fa la kot épí tet tek a ve szé
lye sebb sza ka szo kon, há rom híd ke rült a he lyé re és meg tör tént 
az út ala po zá sa is. Ta vasszal foly tat juk.

A Bor vi zek út ja vég re el in dult. A 14 te le pü lés kö zül egye dül 
Bor szé ken in dul tak el a mun ká la tok. Fel tör ték az asz fal tot, sé
tá nyo kat, ta vasszal foly tat ják a ve ze ték cse ré vel és a töb bi mun
ká lat tal. 7 mil lió le jes be ru há zás ról van szó (el né zést ké rünk az 
ol va sók tól, a no vem be ri lap szám ban té ve dés ből más össze get 
kö zöl tünk). A szer ző dés sze rint jö vő év szep tem be ré ig kell vé
gez ni a mun kák kal. 

Át ad tuk a 20 lak ré szes ANL tömb há zat, 4 mil lió le jes be ru
há zás volt. Épül nek a szo ci á lis la ká sok. A ta va lyi 1,2 mil lió lej 
mel lé az idén kap tunk 3,1 mil lió lejt, jö vő nyár ra ezek is ké szen 
lesz nek. Jó hír, hogy újabb két szo ci á lis la kás épí tés re van ki lá tás 
a Re me te i nek ne ve zett ol dal ban. A na pok ban tet tük le a meg va
ló sít ha tó sá gi ta nul mányt a fej lesz té si mi nisz té ri um nál és már 
be le fog lal tak a 2010es év tá mo ga tá si prog ram já ban. 

Ki sebb mun ká la tok: a ta vasszal be fe jez tük a Kár pá tok úton 
a jár da épí tést, el kezd tük az alsóborszéki köz pont ren de zé sét, 
bő ví tet tük a ját szó te ret, hőszigeteltük az óvo da osz tály ter me it, 
ki cse rél tük a já ró be teg ren de lő fű tés rend sze rét, Felsőborszéken 
be fe jez tük a pi a cot. Köz mun ká ban (ka lá ka) meg épí tet tük a 
Tün dér kert ben a Né pi feredőt. 

Köz ben fo lya ma to san ír tuk a pá lyá za to kat, ké szí tet tük a ki
vi te le zé si és a meg va ló sít ha tó sá gi ter ve ket. Vég ső fá zis ban van 
a Kul túr ház fel újí tá sá nak a ter ve, már át es tünk a CNI va la mint 
a mi nisz té ri um en ge dé lyez te té sén, há rom he tünk van a ki vi te li 
ter vek le adá sá ra, és ezek után kö vet kez het a köz be szer zé si el
já rás. Az Is ko la mű hely re ha bi li tá ci ós ter vét több szű rőn át en
ged ve po zi tí van bí rál ta a gyu la fe hér vá ri fej lesz té si ügy nök ség 
és a na pok ban elő ter jesz tet te a mi nisz té ri um hoz a szer ző dés 
meg kö té sé nek en ge dé lye zé se vé gett. A szenny víz prog ram is el
in dult, ja nu ár vé gé ig kell el ké szül je nek a ki vi te li ter vek és ta
vasszal in dít ja a nyer tes cég a mun ká la to kat.

Le ad tunk egy par ko sí tá si pá lyá za tot a kör nye zet vé del mi 
mi nisz té ri um hoz 1 mil lió lej ér ték re, vár juk az el bí rá lást. El
ké szí tet tük az Eminescu ut cai tömb ház és az alsóborszéki BC 
tömb ház hő szi ge te lé si ter vét és már kér vé nyez tük a jö vő év re a 
tá mo ga tást. A kö vet ke ző he tek ben kezd jük a la kók kal a tár gya
lá so kat, hogy min den ki tud ja mi lyen ön rész re szá mít son. Kö
vet kez nek a töb bi tömb ház ter ve i nek el ké szí té se is.

Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyo kat ké szí tet tünk egy 
gyógyke ze lő köz pont meg épí té sé re, a tel jes út há ló zat mo der ni
zá lá sá ra, az összes park és zöld öve zet fel újí tá sá ra, egy tu risz ti
kai rend szerhá ló zat (tu ris ta utak, sé tá nyok, pi he nő he lyek, bar
lan gok kör nyé ke, stb.) ki épí té sé re.

Tá mo gat tuk az egy há za kat, a ci vil egye sü le te ket. Részt vet
tünk a Ven dég vá rók Tu risz ti kai Szö vet ség gel az őszi tu risz ti kai 
vá sá ron, si ke re sen meg ren dez tük a bor szé ki na po kat, Bor szék
ről el szár ma zot tak el ső ta lál ko zó ját, a 10 na pos Ka lá kát, stb.

Ku darc ként élem meg, hogy nem kap tunk pénzt a gyógyke
ze lő köz pont ter vez te té sé re, de re mé lem, hogy ta va szig ez is 
meg ol dó dik. Ku darc, hogy vissza dob ták a Für dő te lep ut ca há
ló za tá nak fel újí tá si ter vét, mert nincs mű kö dő für dő élet. Nem 
si ke rült lát vá nyo sabb vál to zást el ér nünk a ma gán kéz ben lé vő 
om la do zó épü le tek te rén. Na de nem si ke rül het min den el ső 
ne ki fu tás ból, így új ra fog juk kez de ni mind ezt a kö vet ke ző év
ben. 

Far kas Ala dár: Ho gyan ké szül a vá ros a Ka rá cso nyi ün
nep sé gé re?

Mik Jó zsef: Sze ret tük vol na bő ví te ni a gye rek par kot, de 
nem ta lál tunk meg fe le lő ki vi te le zőt, ezért ezt a pénzt, hat ezer 
lej, dísz vi lá gí tás ra köl töt tük, va la mint a vá ros ban fel ál lí tott két 
ka rá csony fa dí szí té sé re. Min den hé ten mű so ros ad ven ti kö zös 
gyer tya gyúj tást szer vez tünk, ahol a Mosneág Ilo na ve zet te gye
rek cso port, mű sor ral szó ra koz tat ta a részt ve vő ket. Meg szer
vez tük a Mi ku lásjá rást, 400 gye rek nek ad tunk cso ma got 88 
lej ér ték ben. Ka rá csony ra, pe dig 45 sze re tet cso ma got kül dünk 
szét a rá szo ru lók nak, a cso ma gok ér té ke 50 lej. Az idén tű zi já ték 
el ma rad, a pénz ügyigaz da sá gi vál ság, ezt nem te szi le he tő vé. 

Lé vén, hogy be kö szön tött a tél, ké rem a la ko so kat, üz let
fe le lő sö ket, hogy a ha vat az előt tük lé vő jár dá ról ta ka rít sák le, 
mert el len ke ző eset ben a Pol gár mes te ri Hi va tal vég zi el ezt a 
mun kát, sa ját cé gén ke resz tül fi zet ség el le né ben.

Kí vá nok min den ked ves bor szé ki la kos nak és a lap ol va só i
nak Ál dott Ka rá csonyt és egy bé kés, bol dog új évet!  

       
// Far kas Ala dár
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20 éves a bor szé ki RMDSz is
Egy ko ri és mai RMDSz ve ze tők, tiszt ség vi se lők em lé kez nek 

meg a 20 év vel ez előtt meg ala kult szer ve zet ről.
A Re mény nagy ter me zsú fo lá sig meg telt azon a de cem ber vé gi 

na pon. Még forrt az or szág, de az em be rek lel ke se dé se ha tár ta lan volt. 
Min den ki érez te, hogy vég re fel sza ba dult a ter ror, a dik ta tú ra alól. 
El kez dő dött a tag to bor zás, és na pok alatt 1040 sze mély je lent ke zett, 
hogy tag ja akar len ni az újon nan ala ku ló szer ve zet nek.

A vá ros ve ze tés élén Eigel Ti bor, a Nem ze ti Meg men té si Front bor
szé ki szer ve ze té nek el nö ke, va la mint Pé ter Im repol gár mes ter állt.

Feb ru ár 11ére a kez de mé nye ző bi zott ság össze hív ta a köz gyű
lést, ahol meg vá lasz tot ták a tiszt ség vi se lő ket: né hai Móga Lász
lóel nök, Saj gó Ig nácal el nök, Far kas Évatit kár. A he lyi szer ve zet 
a csík sze re dai szer ve zet hez tar to zott. Időn ként oda kel lett be jár ni 
gyű lés be, és a be gyűj tött tag díj 20%át is ne kik kel lett át ad ni. A tag
díj be gyűj tés ne héz ke sen ment, ezért el ha tá roz ták a kör ze te sí tést. Ut
ca fe le lő sö ket ke res tek, akik ezt a mun kát föl vál lal ták.

1990. ja nu ár 15től a vá ros ve ze tés össze té te le: Lő rinc Pál pol
gár mes ter, Vaida Va len tin Alexandru al pol gár mes ter és 3 ta ná csos: 
Kolbert Tün de, Móga At ti la, Ungureanu Ioan II. Tit kár, Máthé Je nő. 
Szep tem ber 1től ez a kö vet ke ző kép pen mó do sult: tit kár Cucu Liviu, 
ta ná cso sok: Andone Florian, Breier And rás, Ko vács Gé za, Vild Gyu la.

1990. no vem ber 11én tiszt újí tás ra ke rült sor. Az el nök ifj. Patka 
Ró bert, bá nya mér nök, al el nök Móga Lász ló, Far kas Éva tit kár, 
Sárpátki Re zső pénz tá ros, Pus kás Ist ván szer ve ző. Vá laszt má nyi ta
gok: Far kas Ala dár, Csil lag Ma tild, Ke le men Mi hály, Már kos Zol
tán, Szőcs Ist ván. Mi ku lás ra cso ma got ké szí tet tek az óvo dá sok nak 
és az el ső osz tá lyo sok nak. Va sár na pon ként vi deó ve tí té sek vol tak az 
RMDSz szék ház ban. Az el ső or szá gos Kong resszus ra Nagy vá ra don 
ke rült sor, szer ve ze tün ket Móga Lász ló kép vi sel te. Itt vá lasz tot ták 
meg Do mo kos Gé zát or szá gos el nök nek.

Az el ső sza bad Már ci us 15. meg ün nep lé se min den ki ben mély 
nyo mot ha gyott. Egy szép, han gu la tos iro dal mize nés össze ál lí tás 
ré sze sei le het tünk a ró maika to li kus temp lom ban, Ballai Er zsé bet, 
Lász ló Er zsé bet, Szereceán Mag di, Kamenitzky An tal és Ko vács Gé
za sza va la tai, és Már kos Zol tán ze nei hoz zá já ru lá sa ré vén.

Kö ze led tek az el ső sza bad par la men ti vá lasz tá sok. Tisz te le tü ket 
tet ték vá ro sunk ban a je löl tek: Haj dú Gá bor, sze ná tor je lölt, Bor sos 
Gé za és Nagy Be ne dekkép vi se lő je löl tek. Má jus vé gén, Ma ros vá sár
he lyen meg tar tot ták az RMDSz 2. Kong resszu sát, el nök to vább ra is 
Do mo kos Gé za.

Könyv ado má nyo kat fo gad tunk el a la kos ság tól a csán gó gye
re kek meg se gí té sé re, és til ta ko zást fo gal maz tunk meg a ma gyar 
Tvadás mű sor ide jé nek fe lé re csök ken té se mi att. 1154 alá írás gyűlt 
össze, amit el ju tat tunk az RTV 1 igaz ga tó sá gá nak.

1992 ta va szán sor ke rült az el ső hely ha tó sá gi vá lasz tá sok ra is: 
pol gár mes ter Patka Sán dor, al pol gár mes ter Lő rinc Pál, ta ná cso sok: 
Far kas Ala dár, Fazakas Je nő, Csil lag Ma tild, Kolbert Jó zsef, Már ton 
Gá bor Be ne dek, Sárpátki Ru dolf, Saj gó Ig nác, Sik ló si Sán dor, Sza bó 
Gé za.

1992. jú ni us 14én tiszt újí tás volt a ká pol ná ban. A vá laszt mány 
össze té te le: el nök Már kos Zol tán, al el nök Far kas Ala dár, tit kár 
Pus kás Ist ván, pénz tá ros Sárpátki Re zső, ta gok: An tal El la, né hai 
Czimbalmas Kár oly, Kris tály An tal, Már ton Gá bor, Pépel An tal, 
Szőcs Ist ván. Fon to sabb meg va ló sí tá sok: a csán gók és cser ké szek 
meg se gí té se, mi ku lá si aján dé ko zás.

A kö vet ke ző év ben át jöt tünk a Gyergyói te rü le ti szer ve zet hez, 
lé vén, hogy mint ré gió Bor szék min dig is Gyergyóhoz tar to zott.

1996. ja nu ár 15én a temp lom ban meg ün ne pel tük az RMDSz 
meg ala ku lá sá nak 5. év for du ló ját. Kolbert Tün de, egy em lé ke ze tes 
sza va ló es tet szer ve zett.  Az Al sóbor szé ki kul tú rott hon ban em lé
kez tünk meg Már ci us 15ről, egy ha son ló an szép iro dal mi össze ál
lí tás sal. Jú li us vé gén Már kos Zol tán és Sárpátki Re zső részt vet tek 
Deb re cen ben egy öku me ni kus mag gyű lé sen, ahol til ta koz tak az 

új ro mán ok ta tá si tör vény el len. Ugyan ezt tet tük szep tem ber 8án 
Gyergyószentmiklóson. Bor szék ről 14 sze mély vett részt ezen a til
ta ko zó mag gyű lé sen.

Vég re jú li us 11én tiszt újí tás ra ke rül sor (nem volt, már több 
mint 4 éve). Az új el nök Már ton Gá bor Be ne dek, al el nök Far kas Ala
dár, tit kár Patka Sán dor, pénz tá ros Lő rinc Pál, vá laszt má nyi ta gok: 
Dr. Breier And rás, Ko vács Jú lia és Saj gó Ig nác.

Kö ze led nek a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok, tiszt ség vi se lő ket ke re
sünk, és ta lá lunk. A jú ni us 2i vá lasz tás ered mé nye kép pen pol gár
mes ter Patka Sán dor, al pol gár mes ter Lő rinc Pál, ta ná cso sok: Breier 
And rás. Far kas Ala dár, Már kos Zol tán, Pé ter Im re, Sik ló si Sán dor, 
Sza bó Ti bor, Vakkon Ri ta. Me gyei ta ná csos (1997. 07. 25től) Saj
gó Ig nác. Se gí tet tünk a kár pót lá si je gyek tu laj do no sa it, há rom éves 
szak mun kás kép zőt in dí tot tunk köz ét kez te té si sza kon, be köt tet tük 
a Tv 3at, ki jöt tünk a temp lom ból a meg em lé ke zé se ink kel, több ta
lál ko zót szer vez tünk Nagy Ist ván és Gar da De zső par la men ti kép
vi se lők kel.

2000. jú ni u sá ban hely ha tó sá gi vá lasz tá sok vol tak. Az RMDSz
nek csak al pol gár mes te ri tiszt ség ju tott Lő rinc Pál sze mé lyé ben, el
len ben a 12 ta ná csos ból 11 RMDSzes volt: Siklódi Sán dor, Ko vács 
Gé za, Mik Jó zsef, Móga At ti la, Demián Gé za, Breier And rás, Kolbert 
Jó zsef, Zudor Ist ván, Csibi Bé la, Patka Sán dor, Far kas Ala dár. 

Szep tem ber 14én tiszt újí tó köz gyű lést tar tot tunk: el nök Far kas 
Ala dár, al el nök Breier And rás, tit kár Patka Sán dor, pénz tá ros Lő
rinc Pál, tag Ko vács Gé za. El ké szült Alsóborszéken az Em lék park. 
Itt tar tot tuk az ok tó ber 6i meg em lé ke zé sün ket. A mű sort Ballai Er
zsé bet és Bajkó Pé ter Gi zel la ké szí tet te, a tör té nel mi vissza pil lan tót 
Móga Lász ló tar tot ta. Ta lál ko zót szer vez tünk Gar da De zső és Ke le
men Hu nor kép vi se lők kel. Dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá ról dön
töt tünk, és ja va sol tuk a ré gi ma gyar ut ca ne vek vissza adá sát. Fi nan
szí roz tunk egy gye rek cso port bé kés csa bai tá bo ro zá sát és a Mi ku lá si 
cso ma gok el ké szí té sét. Se gí tet tük a Stá tus tör vény al kal ma zá sát.

A 2002es év fény pont ja a Kos suth bicentenárium meg szer ve
zé se. Kos suth zász lót ren del tünk és Kos suthkop ja fát ál lí tot tunk. A 
már ci u si és ok tó be ri meg em lé ke zé se ket rend sze re sen meg tar tot tuk, 
úgy az is ko lá ban, mint vá ros szin ten. 

2003. már ci us 27én tiszt újí tás ra ke rült sor: el nök Far kas Ala
dár, al el nök Breier And rás, tit kár Mik Jó zsef, pénz ügyi fe le lős Cser
gő Mag dol na, ta gok: Fazakas Má tyás, Ko vács Jú lia és Patka Sán dor. 
Stá tus iro da mű kö dik Bor szé ken, kez det ben egész poszt tal (Siklódi 
Er zsé bet), majd csak félnormával, vé gül az igény lők ér dek te len sé
ge mi att fel szá mol ták. Szor gal maz tuk a föld tör vény al kal ma zá sát, 
hogy min den ki vissza kap has sa az el kob zott ja va it. Úgy szin tén az 
egy há zi ja vak vissza adá sát is. Ta nul má nyi ösz tön dí ja kat ad tunk rá
szo ru lók nak.

2004 új ra a meg mé ret te tés éve volt. A tiszt ség vi se lők be szá mol
tak a négy éves te vé keny sé gük ről és kül dött gyű lés dön tött a je löl tek 
sor rend jé ről. A kam pány alatt la kos sá gi fó ru mot szer vez tünk Al só 
és Fel sőbor szé ken, bált, lab da rú gó ku pát és láb te nisz baj nok sá got az 
ér dek lő dők nek. Részt vet tem az ara di Sza bad ságszo bor ava tó ün
nep sé gén. A hely ha tó sá gi vá lasz tá sok ered mé nye kép pen van al pol
gár mes te rünk (Mik Jó zsef) és 5 ön kor mány za ti kép vi se lőnk: Ko vács 
Gé za, Móga At ti la, Sza bó Ti bor, Zudor Ist ván és Far kas Ala dár.

A 15 éves meg em lé ke zé sen dísz ok le ve let kap tak mind azok, 
akik rö vi debb hosszabb ide ig az RMDSz tiszt ség vi se lői vol tak és te
vé keny sé gük kel hoz zá já rul tak a szer ve zet mű kö dé sé hez.

2008. feb ru ár 21én tar tot tuk az utol só tiszt újí tást. El nök Mik 
Jó zsef, al el nök Sza bó Ti bor, tit kár Sza bó No é mi.

A 2008as hely ha tó sá gi vá lasz tá sok győz te se Mik Jó zsef (pol
gár mes ter), Sza bó Ti bor al pol gár mes ter, RMDSz ta ná cso sok: Ba lázs 
Ti bor, Benkes Zsolt, Far kas Ala dár, Ko vács Gé za, Mik Kár oly, Saj gó 
Ig nác, Si mon Le hel, Sza bó Ti bor.      

 // Far kas Ala dár
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Az RMDSz Gyergyó Te rü le ti Szer ve ze te Gyergyószent
miklóson szép ren dez vé nyen ün ne pel te meg a Szö vet ség fenn ál
lá sá nak húsz éves év for du ló ját. Bende Sán dor és Ke le men Hu nor 
ün ne pi be szé de ik ben mél tat ták a szer ve zet meg ala ku lá sá nak a 
je len tő sé gét, is mer tet ték ál ta lá nos cél ki tű zé se it, össze fog lal ták 
az el telt két év ti zed alat ti te vé keny sé gét. A szö vet ség volt és je
len ko ri el nö ke it, pol gár mes te re ket, al pol gár mes te re ket és kü lö
nös ér de me ket fel mu ta tó ta go kat ér dem ok le vél lel aján dé koz tak. 
A Har gi ta Szé kely Né pi Együt tes és And rás Or so lya énkesnő 
fel lé pé se még ün ne pé lye seb bé tet te a ren dez vényt. Jó volt ün
ne pel ni, együtt len ni. In nen, a For rá sok ha sáb ja i ról is kí vá nom: 
Is ten él tes se az im már húsz éves RMDSzt mind annyi unk, az 
er dé lyi más fél mil lió ma gyar örö mé re és szol gá la tá ra!

Az ese mény kap csán aka rat la nul is elő jöt tek az em lé kek.
Én is ott vol tam a bor szé ki is ko la egyik osz tály ter mé ben, 

mi kor  a Szö vet ség bor szé ki ta go za ta meg szü le tett. És mint 
min den bol dog szü lő, mi kor egy egész sé ges cse cse mő vi lág ra 
jön, én is, mi is, min den az er dé lyi ma gyar ság éle té vel, tö rek vé
se i vel kap cso la tos re mé nyün ket eb be az alig meg szü le tett szö
vet ség be he lyez tük. Az óta fel nőtt, nagy ko rú lett éve it  te kint ve 
is az RMDSz. Volt el nök vál tás or szá gos és he lyi szin ten is. Volt 
el len zék ben és volt kor má nyon.  Sok min dent meg va ló sí tott és 

lé nye ges dol gok ban még min dig nem tör tént lé nye gi vál to zás. 
Úgy is mond hat nám: adós ma radt. Pél dá ul au to nó mia ügy ben. 
Ké sőbb kul tu rá lis au to nó mi á ra mó do sult a  cél ki tű zés. Vá lasz
tá sok kö zöt ti idő szak ok ban sem mi lyent nem em le get nek. (A 
több sé gi nem zet so kat han goz ta tott ér zé keny sé gét kí mé lik?). 
Anya nyel vi ok ta tás óvo dá tól egye te mig. Önál ló ma gyar egye
tem. Eb ben az ügy ben ott tar tunk, hogy a Ko lozs vá ri Babeş
Bolyai Egye tem épü le té ben még ma gyar nyel vű táb lá kat sem 
le he tett el he lyez ni! Mi köz ben Ro má nia EU tag or szág lett...S ha 
már a mu lasz tá so kat so ro lom, azt sem tu dom el hall gat ni, hogy 
a Szö vet ség po li ti zá lá si stí lu sa is meg vál to zott. (Vagy min dig is 
ilyen volt?!). Úgy ál ta lá ban ma gya ro sabb, ge rin ce sebb po li ti zá
lást vá runk, mi, akik nek az ér de ke it kép vi se li. Ez zel szem ben  
balkanizálódott. A min den fé le kor mány for mu lá ra va ló nyi tott
ság, min den szö vet ség re va ló haj lan dó ság ne kem, de nem csak 
ne kem, nem szim pa ti kus.  (Ro mán po li ti kai el len fe lei és a po
li ti kai elem zők ezt sok kal csú nyáb ban fo gal maz zák meg. Nem 
mint ha ők kü lön bek len né nek...) És még csak a kö zös ség re va ló 
hasz nát sem ta pasz tal juk. Nem bán ta ni aka rom az Ün ne pel tet, 
aki nek is mé tel ten a leg job ba kat kívánom. Csak mon dom. Ha 
már sza bad a szó.

// Kolbert Tün de

20 éves az RMDSz
 El ér te nagy ko rú sá gát ez a po li ti kai szer ve zet.  Min

den te le pü lés meg szer ve zi a ma ga meg em lé ke zé sét. A Gyergyó 
Te rü le ti Szer ve zet el ső ként az or szág ban meg ün ne pel te ala ku
lá sá nak 20. év for du ló ját. A vá ro si Mű ve lő dé si Ház nagy ter me 
zsú fo lá sig meg telt. A mű sor ve ze tő Nagy Ist ván mű vész sor ra 
szó lí tot ta a szín pad ra Barta Ti ha mért Gyergyószentmiklós el
nö két, Bende Sán dort, a Te rü le ti Szer ve zet el nö két, Ke le men 
Hu nort, az RMDSz ügy ve ze tő el nö két, akik rö vi den vá zol ták 
az el múlt 20 év fon to sabb ese mé nye it. A ren dez vényt meg tisz
tel ték je len lét ük kel Har gi ta me gye sze ná to rai és kép vi se lői. A 
meg em lé ke ző be szé dek után fel lé pett a Har gi ta Nem ze ti Né
pi Együt tes, amely 
ka lo ta sze gi tán cok
kal káp ráz tat ta el a 
je len lé vő ket. Ezt 
kö ve tő en ke rült sor 
az RMDSzes pol
gár mes te rek, al pol
gár mes te rek, volt 
és je len le gi RMDSz 
el nö kök dísz ok le
vél lel va ló ki tün
te té se. Meg em lé
kez tek azok ról a 
sze mé lyek ről, akik 
1989 de cem be ré
ben meg ala kí tot
ták a he lyi RMDSz 
szer ve ze te ket, és 
áll va tap sol ták meg 

őket. Az ün nep ség azon ban nem volt fel hőt len. Bardócz Fe
renc, ditrói volt pol gár mes ter és a he lyi RMDSz ala pí tó tag ja 
vissza uta sí tot ta a fel aján lott dísz ok le ve let, mond ván, hogy ő 
Bras só ban sem sza vaz ta meg Markó Bé lát. Nagy Ist ván, volt 
par la men ti kép vi se lő, Gyergyószentmiklós je len le gi jegy ző
je azt ne hez mé nyez te, hogy ki zár tak öt RMDSzes ta ná csost, 
csak azért, mert a Ma gyar Pol gá ri Pár tos pol gár mes ter ja vas
la tát fo gad ták el az egyik ta nács ülé sen. A bor szé ki szer ve ze tet 
13 sze mély kép vi sel te. Dísz ok le ve let ka pott: Mik Jó zsef, Sza bó 
Ti bor, Patka Sán dor, Patka Ró bert, né hai Móga Lász ló, né hai 
Lő rinc Pál, Far kas Ala dár. A ren dez vény ről hi ány zott Már kos 
Zol tán és Már ton Gá bor Be ne dek volt RMDSz el nö kök, de ők 
is meg kap ják az ok le ve let. Min den részt ve vő ka pott egy em lék

köny vecs két, amely 
tar tal maz za a te le
pü lé sek RMDSZes 
pol gár mes te re it, al
pol gár mes te re it, el
nö ke it, al el nö ke it, 
va la mint a Te rü le ti 
Szer ve zet je len le gi 
és volt ve ze tő sé gét. 
A meg em lé ke zést 
ál ló fo ga dás kö vet
te a Ma ros ven dég
lő ben. Szép és han
gu la tos meg em lé
ke zés volt.  

// Far kas Ala dár

A bor szé ki RMDSz 20. születésnapja

A gyergyói RMDSz ...
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De cem ber, az Ad vent, a vá ra ko zás idő sza ka. Ké szü lünk a 
nagy cso dá ra: Jé zus szü le té sé re. En nek je gyé ben szer ve ződ tek a 
va sár nap es ti kö zös sé gi gyer tya gyúj tá sok a vá ros Em lék park já
ban, ame lyek han gu la ta, tar tal ma min den kit meg ha tott. A Mi
ku lásvá rás iz gal ma fő leg a kis gye re kek, óvo dá sok, kis is ko lás ok 
kö ré ben je len tett nagy fe szült sé get. A vá ra ko zás fe szült sé gét. Ha 
las san is, ha ne he zen is, de meg ér ke zett. Put to nya te le volt édes
ség gel, a gye re kek nagy örö mé re. An nak el le né re, hogy szűk esz
ten dő ben va gyunk, mint egy 400 gye rek nek ju tott egy nyolc lej 
ér té kű cso mag, ami nek na gyon örül tek. Kö szö net az ado má nyo
zók nak és a Bor szé kért Ala pít vány nak, aki ezt meg szer vez te. Is
ko la szin ten egy Mi ku lásmaszk ver senyt, il let ve egy rajz ver senyt 
szer vez tek, ahol a leg szebb raj zo kat, masz ko kat dí jaz ták, majd 
egy kis is ko lai bu li ke re té ben ün ne pel tek, szó ra koz tak.

Az An gyal vá rás a szo ká sos nál ha ma rabb ra esett, lé vén, hogy 
a pe da gó gu sok eb ben a hó nap ban is há rom na pos kény szer sza
bad ság ra men nek, ezért a Ka rá cso nyi va ká ció, a gye re kek nagy 
örö mé re ennyi vel ha ma rabb kez dő dik. Egy rö vid, de an nál han
gu la to sabb elő adás sal tet ték em lé ke ze te sé a kis is ko lás ok (a Né pi 
Mű vé sze ti Is ko la nö ven dé kei) ezt a na pot. Kö szö net Lász ló Ti
bor nak, aki elő ké szí tet te ezt a mű sort. A szé pen fel dí szí tett ka
rá csony fa előtt, amely re a dí sze ket is a kis is ko lás ok ké szí tet ték, 
zaj lott a mű sor. Lé vén sze gény az ek lé zsia, a gye re kek csak egy
egy cso ko lá dét kap tak az Is ko la egy let jó vol tá ból. Nyil ván, nem 
az aján dék nagy sá ga a fon tos, ha nem a lé lek ben va ló ké szü lés a 
Ka rá csony ra, ami egy re kö ze lebb van. Kí vá nok min den ki nek egy 
Ál dott Ka rá csonyt és bol dog új évet!     // Far kas Ala dár

Rend ha gyó ün nep lés 
az óvo dá ban

Az óvo da a já ték, a me se vi lá ga. Ez az a hely ahon nan na
pon ta el me gyünk me se or szág ba, aho vá a me se sze rep lők ját szi 
könnyed ség gel lép nek be nap mint nap. Ide a Mi ku lás, Tél apó, 
An gyal szí ve sen jön, és mos ta ná ig még so ha sem hi ány zott.  

De a mo dern idők mo dern ren de le tei meg ne he zí tik a Mi
ku lá sok, An gya lok dol gát is: az új ví rus ro ha mos ter je dé sé nek 
kö vet kez té ben az ok ta tás ügyi mi nisz té ri um, a tan fel ügye lő sé ge
ken ke resz tül ha tá ro zot tan uta sí tot ta a tan in téz mé nye ket min den 
ren dez vény el ha lasz tá sá ra/le mon dá sá ra. A tör vény sze gők nek 
1000től 10000 le jig ter je dő bün te tést he lyez tek ki lá tás ba. Ilyen 
bíz ta tás mel lett ter mé sze te sen mi is szól tunk az An gyal nak, Mi
ku lás nak, hogy saj nos az idén nem lát hat juk ven dé gül őket in téz
mé nyünk fa la in be lül. Mond tuk a gye re kek nek is, hogy az idén 
nem fog jön ni sem a Mi ku lás sem az An gyal. Sze ren csé re, még
sem így si ke rült: az An gyal és a Mi ku lás meg be szél ték, hogy nem 
jó ez így, a kis óvo dá sok nak nem sza bad csa lód ni uk, és meg ke
res ték a leg jobb meg ol dást. A Pol gár mes te ri hi va tal és a Bor szé ki 
Ifj ú sá gi Fó rum tá mo gat ta a Mi ku lást, aki még is el jött hoz zánk, és 
meg aján dé koz ta a gye re ke ket … az óvo da fa la in kí vül. Az im már 
ha gyo má nyos nak szá mí tó vá ro si Mi ku lás, a ta va lyi év hez ha son
ló an az al só bor szé ki sport pá lyán lá to gat ta meg az óvo dás ko rú, és 
an nál ki sebb gye re ke ket. Ez a meg ol dás bi zo nyult a leg jobb nak, 
an nak ér de ké ben, hogy a gye re kek is ta lál koz za nak a „ked ves 
öreg Mi ku lás sal”, a ren de let nek is ele get te gyünk, és nem utol só 
sor ban a park ban ki ala ku ló to lon gást is el ke rül tük így. 

A ka rá cso nyi sze rep lé sek meg til tá sa mind annyi un kat ér zé
ke nyen érin tett, hi szen a tan év nek ta lán ez a leg szebb moz za na ta, 
ami kor a gye re kek az al ka lom nak meg fe le lő jel me zek ben, a ka rá
csony fa mel lett el mond ják ver se i ket, ka rá cso nyi da lo kat éne kel
nek, iga zi ün ne pi han gu la tot te remt ve, majd át ve szik a kis aján
dé ko kat. De mi vel a sze mé lyes költ ség ve té sünk nem en ge di, hogy 
tör vény sér tők le gyünk, er ről is le mond tunk … rész ben. Ugyan is 
a tör vény nem tilt ja a ka rá csony fa ál lí tá sát, így egy te rem ben föl
ál lí tot tuk azt, ver set ta nul tunk, éne kel get tünk, be szél tünk  az ün
ne pek ről, je len té sük ről; lé lek ben ké szül tünk az ün nep re. Ek kor 
jött egyik óvó né ni nek a men tő öt le te: ha már nem ün ne pel he
tünk együtt a szü lők kel, ün ne pel jünk ma gunk ban. Így is lett: a 
cso por tok szer re ad ták elő a ka rá csony fa mel lett rö vid, né hány 
vers ből és ének ből ál ló össze ál lí tá su kat, eze ket fil mez tük, a kis fil
me ket pe dig ha za küld tük, hogy a ked ves szü lők is ré sze sül je nek 
az ün nep lé sünk ből. Az el ma radt aján dé kok ra pe dig azt mond ta 
az An gyal, hogy be le te szi azok ba a cso ma gok ba, amit ha za visz 
a gye re kek nek.

Ez úton mon dok kö szö ne tet a ked ves szü lők nek meg ér té sü
kért, és kí vá nok min den ki nek Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket, 
és Si ke rek ben Gaz dag, Bol dog Újévet.

// Mi hály Fazakas Eme se   

Em lé kek a múlt ból
Bá na to mat nagy ne he zen le gyűr ve, ne ki fog tam e so rok írá

sá hoz.
A ré gi idők em lé ke tér vissza em lé ke ze tem be, amely mint egy 

álom, fosz lik szét a de mok rá ci á ban. Szép volt, jó volt. A mun ka
he lyek jut nak eszem be, ame lyek biz to sí tot ták a bor szé ki nép nek a 
min den na pi meg él he tést, stressz és fé le lem nél kül. Ven dég lők vol
tak, ahol élő ze né vel szó ra koz tat ták az em bert, min den hét vé gén, 
bár nem volt min den ki nek sok pén ze, de va la hogy ki ju tott. Ked
vünk az volt bő ven. A sok ven dég lő től nyüzs gő Fő té ren nem le
he tett csak nagy ne he zen meg ta lál ni egy bor szé kit vagy egy is me
rőst. A For rásmo zi te rem ben, min den nap volt ve tí tés, d. u. 5től 
és 7től. Ilyen kor csak nagy ne he zen le he tett je gyet vál ta ni. Zsú
fo lá sig te le volt a te rem. Va sár nap még ma ti né is volt az is ko lá sok 
szá má ra, aho vá csak ta ná ri fel ügye let mel lett ér kez tek. Hét köz nap 
az is ko lá sok nak nem volt sza bad mo zi ba men ni. Alsóborszéken 
is volt moziterem, és egy ben kul túr ház. Saj nos, csak volt. A de
mok rá cia ezt a szó ra ko zá si le he tő sé get is el vet te, mint sok mást. A 
Vá ro si Könyv tá rat hal lom be zár ták, Hogy mi ért? Nem tu dom. A 
kug li és asz ta li te nisz épü le te is ro mok ban he ver. Ezt az épü le tet is 
el tö röl te éle tünk ből a fé nyes de mok rá cia.

 Né ha ma gá ba ros kad az em ber, a nagy nyo más alatt,
Nyom ja a bank, nyom ja a vál la lat.
Bi zony ta lan a ma, hát még a jö vő,
Re mél jük, Bor szék csil la ga még feljő!
 Adó zunk a bank nak, meg a Ta nács nak,
 Ki tud ja, lesze még jö vő je en nek a szép táj nak? 

// Luka Gábor

Források XIII./12. szám 5. oldal

Az ün ne pek re 
ké szül ve
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Las san húsz év telt el, az óta, hogy 1989. de cem ber hu sza di kán 
Te mes vár sza bad vá ros sá vált Ro má ni á ban el ső ként. A kö vet ke
ző na pok ban – de cem ber 2122én, a for ra da lom Bu ka rest re is át
ter jedt, és Ceauşescu me ne kü lé sé hez, majd bu ká sá hoz ve ze tett.

Dan Voinea tábornok –, a for ra da lom pe rét elő ké szí tő ka
to nai ügyész – sze rint a for ra da lom szak sze rű di ver zió volt. 
Ter ro ris ták nem vol tak, lé te zé sü ket nem tud ták bi zo nyí ta ni. A 
ter ro ris ták a vé del mi mi nisz té ri um ból köz pon ti lag irá nyí tott 
ak ció ered mé nye ként ke rül tek be a köz tu dat ba.

A 45 éve tar tó kom mu nis ta dik ta tú ra rá nyom ta bé lye gét 
az egész tár sa da lom ra. A Gheorghe Gherorghiu-Dej kor szak 
is na ci o na lis ta jel le gű volt. Kez det ben ugyan pró bál koz tak lát
szat de mok ra ti kus meg ol dá sok kal, lásd Ma ros Au to nóm Tar
to mány, ké sőbb MarosMagyar Au to nóm Tar to mány. A párt 
ma gyar ve ze tő it las san me nesz tet ték: Ana Pauker, Luka Gá
bor. Fel szá mol ják a Bo lyai Tu do mány egye te met. A Ceausescu 
éra csak fo koz ta ezt a fo lya ma tot. A na ci o na liz mus fo ko zó dott, 
az asszi mi lá ci ós po li ti ka úgy szin tén. A né me tek és zsi dók tö
me ge sen hagy ták el az or szá got. A fo ga dó or szá gok kor má nya 
78000 már kát fi ze tett a ro mán ál lam nak úgy mond is ko láz
ta tás cí men. Az or to do xia meg erő sö dött. Köz ben az or szág 
nem zet kö zi leg el szi ge te lő dött. En nek el le né re nem ala kult ki 
egy ke mény el len zék az or szág ban, nem volt egy bal ol da li re
for mis ta el len zék. Vol tak ugyan kez de mé nye zé sek:
– az 1977es Zsilvöl gyi bá nyá szok sztrájk ja,
– Gh. Apos tol kri ti ká ja a Párt XII. Kong resszu sán Ceauşescu 
el len
– 1984ben a Ko lozs vá ron meg je le nő El len pont ok szamizdat 
ki ad vány, Szőcs Gé za és Bor bély Er nő szer kesz té sé ben, a Límes 
Kör, meg Cs. Gyimesi Éva til ta ko zá sa,
– az 1985ös bras sói mun ká sok sztrájk ja,
– Dan Petrescu köl tő fel hí vá sa a XIV. Párt kong resszus előtt, 
hogy Ceauşescut ne vá lasszák új ra,

– a Ha tok Le ve le, akik 1989 már ci u sá ban az zal vá dol ták 
Ceauşescut, hogy meg sér ti az em be ri jo go kat, alá ás sa a nem
zet gaz da sá got, és fel hí vás sal for dul tak hoz zá, hogy szűn tes se 
be a min den ra ci o na li tást, nél kü lö ző szisz te ma ti zá lást.

Az egy re nép sze rűt le nebb in téz ke dé sek, ál ta lá nos elé ge
det len sé get vál tot tak ki az em be rek több sé gé ből. A Securitate 
ugyan még ura a hely zet nek, de egy re ne he zebb fé ken tar ta ni 
az in du la to kat. Meg ért a hely zet a for du lat ra. A töb bi kö zép 
ke leteu ró pai or szá gok kal el len tét ben, itt vé res ese mé nyek re 
ke rült sor, mert a dik tá torpár nem volt haj lan dó en ged mé
nye ket ten ni. A fenn ál ló po li ti kai rend szert nem le he tett bé kés 
úton meg vál toz tat ni. Ezért ke rült sor a vé res ese mé nyek re.

Az át me net túl hosszú ra si ke re dett. A kez de ti eu fó ria 
alább ha gyott. A gaz da ság struk tu rá lis át szer ve zé se ne héz ke
sen ment, a ma gán tu laj don ren de zé se szin tén. „A pi ac gaz da
ság be ve ze té se a volt no menk la tú ra fi gu rá i nak ve ze té sé vel és 
az ő hasz nuk ra tör té nik.”, ír ja De me ter At ti la Bá nyai köny
vé ről a Szé kely föld 2007/1es szá má ban (162. o.). Így telt el két 
év ti zed, a bi zony ta lan ság, a re mény ség kö zött.

El telt 20 év, fel te vő dik a jo gos kér dés: job ban élünk, mint 
20 év vel ez előtt. Egye sek igen, a ket te sek, vi szont nem, és eb
ből van nak töb ben. Ar ra még nem volt pél da, hogy min den 
hó nap ban 34 nap, fi ze tés nél kü li sza bad ság ra küld je nek. De 
még le het rosszabb is, ezt mon do gat tuk ré geb ben is. Saj nos 
a tár sa dal mi elé ge det len ség egy re na gyobb, az em be rek nem 
ér zik biz ton ság ban ma gu kat, nem kap ják a he lyü ket eb ben a 
bi zony ta lan tár sa dal mi hely zet ben. A nagy po li ti ka ke vés bé 
ér zé keny az em be rek gond jaiba jai iránt. El van nak fog lal va 
a sa ját po li ti kai kar ri er jük kel. Ez len ne a két év ti zed ér zel mi 
mér le ge? Min den ki gon dol ja át, hogy mit várt, és mit ka pott 
et től az új rend szer től?!    

 // Far kas Ala dár

 Az 1989-es rend szer vál tás 20 éve

Dísz ka pu 
a Cen te ná ri um ra

Jö vő ben ün ne pel jük a ka to li kus temp lom fel szen te lé sé nek 
100. év for du ló ját. Az ese mény tisz te le té re már most, ka rá
csony előtt dísz ka put (szé kely ka put) ál lí ta nak fel a temp lom
kert be já ra tá nál. Szép, igé nyes mun ka, me lyet szent egy há zi 
fa ra gó mes te rek ké szí tet tek. A va sár na pi szent mi se vé gén el
hang zot tak ból ar ról 
ér te sül tünk, hogy a 
ka pu ál lít ta tás kap csán 
vé le mény kü lönb sé gek 
me rül tek fel, pon to sab
ban ab ban nem volt tel
jes egyet ér tés, hogy ki 
ál lít tas sa a dísz ka put. 
Ere de ti leg a plé bá nos, 
kán tor és az egy ház
ta ná cso sok akar tak ily 
mó don is meg em lé kez
ni az év for du ló ról, de a 
hí vek kö zül né há nyan 
ezt ne hez mé nyez ték. 
Így szü le tett meg az a 
dön tés, hogy az egy
ház kö zös ség tag jai le
gye nek a ka pu ál lí tók. 

Nem is me rem az 

ügy rész le te it, nem tu dom, ki nek ho gyan sér tet ték meg (ta
lán akaratlanul) az ér zé keny sé gét. Eset leg a Domus His tó ri
á ba, a plé bá nia tör té ne lem köny vé be be ke rül ez az epi zód... 
Úgy gon do lom, hogy újabb 100 év múl va nem lesz lé nye ges, 
ki nek vagy kik nek az ér de me a szép be já ra ti ka pu: jó, hogy 

va la ki nek, va la kik nek 
szív ügye és anya gi le
he tő sé ge is volt, hogy 
ily mó don hagy jon 
jelt az év for du ló ürü
gyén, mint aho gyan 
mi is an nak ör ven
dünk, azt ün ne pel jük, 
hogy 1910ben ele ink, 
mi kor az ak ko ri temp
lom (a mai ré gi or to dox 
temp lom) már ki csi nek 
bi zo nyult a hí vek szá
má ra,  köz ada ko zás ból 
fel épí tet ték ezt a szép 
temp lo mot Is ten di cső
sé gé re és sa ját ma guk 
hasz ná ra.

// Kolbert Tün de
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Adventus Domini 2009
El kez dő dött a vá ra ko zás idő sza ka. Ez min den ke resz tény 

em ber ben a le tisz tu lás idő sza ka. Lé lek ben ké szü lünk az új egy
há zi év re, Jé zus el jö ve te lé re. Ezt szim bo li zál ja az Ad ven ti ko szo
rú és a raj ta lé vő gyer tyák. Ör ven de tes, hogy egy re több la kás 
aj ta ján vagy a la kás asz ta lán áll egy ha son ló szim bó lum. Vá ros
szin ten im már má so dik al ka lom mal ke rült sor a köz té ri ad ven
ti ko szo rú ál lí tás ra. Mosneág Ilo na  kezemunkáját di csé ri az a 3,50 m 
át mé rő jű dup la fe nyő ko szo rú, amely szép ezüst fe nyő ágak ból 
ké szült. A raj ta lé vő vi rág csok rok a Sárpátki vi rág üz let al ko tá
sa, a gyer tyá kat, pe dig a ró maika to li kus egy ház ado má nyoz
ta.  Va sár nap dél után már állt a gyö nyö rű ko szo rú és a park ban 
ját szó gye re kek vi gyá zó sze me őriz te azt, hogy az es ti gyer tya
gyúj tá sig bán tó dá sa ne es sék. Most is szép szá mú kö zön ség vár
ta áhí tat tal az el ső gyer tya meg gyúj tá sát, ame lyet a Tündértkert 
vi rá gai mű ked ve lő cso port tag jai gyúj tot tak meg. Jel zés ér té kű 
ez a gesz tus, hi szen ők a jö vő zá lo gai. Di csé ret az őket fel ké
szí tő Mosneág Ilo ná nak, aki sza bad ide jét fel ál doz va ké szí ti he
ti rend sze res ség gel a tán col ni, éne kel ni sze re tő gye re ke ket. Az 
Alsóborszéki Em lék park meg telt élet tel és ének kel, il let ve imá
val. Imád koz zunk mind nyá jan csa lád tag ja in kért, ro ko no kért, 
ba rá to kért, is me rő sö kért, az esen dő kért, meg az el eset te kért, a 
be te ge kért, éhe ző kért, a bé ké ért.

Min den va sár nap es te 6 óra kor ke rül sor a gyer tya gyúj tás
ra, amely re szí ve sen lá tunk min den kit.

Ad jon az Is ten egy ál dott Ad ven ti idő sza kot min den ki nek. 
// Far kas Ala dár

Nyelv mű ve lés
Szer vusz, Ka zin czy Fe renc !

Akik te ge ződ nek, akik per tu ban van nak, azok szervusszal 
kö szön tik egy mást. Bi zal mas üd vöz lés ként ez a szer vusz (szer
busz) jár ja ba rá tok, di á kok, azo nos mun ka kör ben dol go zók, jó 
is me rő sök kö zött.

  Ez a szer vusz a fe le let a gye re kek ke zét csó ko lom (saj ná la
to san egy re erő seb ben ter je dő csak csó ko lom) kö szön té sé re is.

  De ho gyan fej lő dött a „szol ga” je len té sű la tin SERVUS szó 
a ma gyar ban bi zal mas jel le gű üd vöz lő szó vá?!

 A fe u dá lis kor szak elő ke lő, ne me si vi lá gá ban a le ve lek jel
leg ze tes le vél zá ró üd vöz lé se alá za tos job bá gya vagy alá za tos 
szol gá ja volt. Későb a gaz da gabb ne mes ség kö ré ben, fő leg fran
cia és né met min tá ra, az alá za tos szol gá ja mint kö szön tés is láb
ra ka pott. (Alá szol gá ja – for má ban még ma hall ha tó bi zal mas 
kö rök ben.)

 A XVIII. szá zad vé gén már a kis és kö zép ne mes ség is így 
kö szönt. A la ti nul tu dók servus humillimusszal is. Kis fa ludy 
Kár oly PÁRT ÜTŐK cí mű mun ká já ban még la ti no sab ban ír ja 
1820ban: „Servus, ko mám”. A ki fe je zés „alá za tos szolgája”
hódoló jel le ge las san meg ko pott, a „szol ga” je len tést tel je sen el
vesz tet te és ho va to vább va la mennyi nép ré teg szá má ra pusz tán 
bi zal mas jel le gű kö szön té si for mu lá vá vá lik. Kri za Já nos a fa lu si 
la kos ság be szé dé ben, il le tő leg az Ud var hely kör nyé ki nó tá ban 
már 1842ben fel je gyez te: 

„Szer vusz, paj tás, ez az élet,
 Itt az éveg, igyál egyet.”
 Itt, a nyelv já rás ok ban ke let ke zett a szervusznak szer busz 

vál to za ta, s ez az alak a re gi o ná lis vá ro si köz nyelv ben is gya ko ri. 
Al sóbb szin tű, ke vés bé vá lasz té kos, mond hat juk így: „fa lu si as” 
vál to zat.

 A ma gyar hoz ha son ló an az olasz ban is tá madt „szol ga” je
len té sű szó ból bi zal mas kö szön tés. Az olasz kö szön té si for ma a 
piemonti nyelv já rás ból va ló: ciao (olv. csáó) ez pe dig nem más, 
mint a köz nyel vi olasz schiavo (la tin „sclavus”= rab szol ga) vál
to za ta. Ez az olasz ere de tű „csáó” hall ha tó ná lunk, nyil ván az 
olasz fil mek ha tá sá ra, a ser dü lő ko rú ak egy faj ta zsar gon já ban, 
mint ahogy ugyane kör ben hall ha tó a szervusznak a sze vasz, 
sőt szia vál to za ta is.

 A fen tebb el mon dot tak több nyi re Murádin Lász ló meg lá
tá sai, ame lyek hez én csak egy töp ren gő kér dést tu dok csak hoz
zá ten ni: Mit szólt vol na eh hez Ka zin czy Fe renc, a XVIII. szá zad 
nagy nyelv újí tó ja? Ő ugyan is azt val lot ta, hogy szük ség van a 
nyelv meg újí tá sá ra, mű ve lé sé re, csi no sí tá sá ra, hogy bár mi lyen 
tu do má nyos és mű vé szi mon da ni va ló ki fe je zé sé re al kal mas le
gyen.

 A nyelv mű ve lés a pol gá ro so dás cél ját is szol gál ta, azon kí
vül a ki tar tás, az el len ál lás esz kö ze is volt. Ka zin czy, a sok szen
ve dést, ül dö zést, rab sá got szen ve dett em ber, meg bé lyeg zett író 
a ma gyar nyelv be ve tett hi té vel bá to rít ja vissza vo nu ló, pesszi
miz mus ra haj ló tár sa it. A nyelv újí tá si harc ered mé nye ként kö
rül be lül 10 000 új ma gyar szó ke let ke zett, ezek nek te kin té lyes 
ré szét ma is hasz nál juk. Meg pró bál ták vissza szo rí ta ni az ide gen 
ha tá so kat, csak azo kat az ide gen sza va kat fo gad ták el, ame lyek re 
nem ta lál tak ma gyar meg fe le lőt. De a nyelv újí tást nem le he tett 
in téz mé nyes ke re tek kö zé szo rí ta ni, ma ga az élet te rem tett olyan 
hely ze te ket, ame lyek re a meg fe le lő szót is meg al kot ta.

 Mit szólt vol na Ka zin czy egy ilyen kö szö né si for má hoz? 
Ne héz meg mon da ni! An nál is in kább, mert Ka zin czy nem tu
laj do ní tott nagy je len tő sé get a né pi nyelv nek és nép köl té szet nek, 
bi zo nyos sza va kat par la gi as nak tar tott, hasz ná la tu kat pró bál ta 
kor lá tok kö zé szo rí ta ni.

 De az al ko tó, te rem tő ma gyar nyelv, ha kell, meg vé di ma gát 
a be szé lői ál tal.

// Ballai Er zsé bet 

Új év nap ja
Há rom mág lya tűz az Is ten,
s meg fagy ben nem még is min den.
Nap tá ram ma tör ném ket té,
ak kor vál hat nék csak tet té.

Lé zeng, lá zong gúny és két ség,
el rom lott a szép ven dég ség,
s meg sem moz dul lom ha test tel,
mit ki nem mond jó zan em ber.

Ön ma gam mal vet ve szá mot,
lá tom, mennyi szín hi ány zott.
Nem volt annyi él mény ben nem,
ar cot, hogy pi ros ra fes sen.

Várt az élet csók kal aj kán,
s én csak ül tem ott a bal ján.
Oly kor-oly kor iz zadt hát tal
dol goz tam, hogy meg ne fáz zam.

El né mu lok las san vég leg.
Nagy ti tok ma radt a lé nyeg.
Füs tös gyer tya fény lo bog,
kor mo sak a vers sor ok.

// Kamenitzky An tal
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Születés – Naştere
Ko vács Kár oly And rás 2009. X. 14.
Szilvási Ni ko lett Gab ri el la 2009. XII. 2.

Isten éltesse őket!

Elhalálozások – Decese
Sárpátki Ol ga
Csil la Alexandru

Őszinte részvétünk! Isten nyugtassa őket!

A de cem be ri lap szám meg je le né sét az 
Orpheus 2015 Kft 

tá mo gat ta.
***

Sze re tet tel vá runk min den kit a nem rég meg nyílt
FA LÓ

ven dég lő ben egy kel le mes es te 
el töl té sé re. Csa lá di as kör nye
zet, ma gyar ízek kony há ja és 
élő ze ne min den hét vé gén.

Szil vesz ter re és kar ne vál ra je lent kez ni le het a 
0741081649es te le fo non.

***

Ugyan ilyen meg hitt kör nye ze tet ígér a 
Borpince

aho vá ér de mes be tér ni, és egy meg hitt es tét 
el töl te ni.

Köz is mert, hogy már évek óta tör vény ad le he tő sé get a 
tömbházlakások hő szi ge te lé sé re. En nek gya kor la ti ki vi te le zé
se több aka dály ba is üt kö zött. Egy részt nem lé tez tek la kó szö
vet sé gek, csak lép cső ház fe le lő sök, akik nem ren del kez tek jo gi 
stá tus sal. Más részt a la kók hú zó do zá sa et től a kez de mé nye
zés től. Több éves fel vi lá go sí tó mun ká ra volt szük ség, az em
be rek meg vár ták, hogy más te le pü lé sen hogy in dul, mennyi be 
ke rül, stb. Vég re a 2009es év meg hoz ta a dön tés le he tő sé get. A 
ta valy meg ala kult a La kás tu laj do no sok Szö vet sé ge, előt te csak 
az Eminescu ut ca be li tömb ház nak volt tör vé nyi leg be jegy zett 
la kó bi zott sá ga. Az Ön kor mány zat no vem ber ben sür gős sé gi 
ha tá ro zat tal hagy ta jó vá a hő szi ge te lés re ki sze melt tömb há za
kat. Ezt a dön tést is egy ki sebb faj ta ta nul mány előz te meg. A 
ha tá ro zat ér tel mé ben az em lí tett felsőborszéki Eminescu ut ca
be li tömb ház és az alsóborszékiek kö zül az A, B, C, D, E2 és F 
blok kok ke rül tek a pri o ri tás lis tá ra. Ez a hő szi ge te lé si mun ká
lat Kor mány tá mo ga tás sal tör té nik, il let ve az Ön kor mány zat 
és a la ko sok mint egy 20%os hoz zá já ru lá sá val. Ez ál tal nem
csak a la ká sok kom fort ér ze te lesz jobb, ha nem az épü le tek 
kül ső as pek tu sa is ked ve ző en fog vál toz ni. Ez, amúgy rá fér a 
kom mu nis ta érá ban épült szoc re ál stí lust kép vi se lő épü le tek
re. Né me lyek úgy néz nek ki, az imp ro vi zált ké mé nyek és kály
ha csö vek mi att, mint ha lég el há rí tó lé te sít mé nyek len né nek. 
Ez, nem so ká ra, ta lán jö vő re meg fog vál toz ni.

// Far kas Ala dár

Humor
Az anyóst a korházba szállítják egy szívroham 

után.
A doktor mondja a férjnek:
– Sajnos csak rossz hírekkel tudok szolgálni.
ISTENEM! TÚLÉLI?!

***
A nyuszika fejveszetten menekül az erdőben. Ta-

lálkozik a farkassal.
– Hová rohansz ilyen kétségbeesve?
– Jaj, jönnek a kommunisták és minden lila elefán-

tot legyilkolnak!
– Akkor miért vagy úgy megijedve? - csodálkozik 

a farkas.
– Jaj, tévedtek ezek már nagyobbat is!

A la ká sok hő szi ge te lé se  A ház szen te lés prog ram ja

2009. de cem ber 27, va sár nap: Tömb há zak, ki vé ve 
a hosszú blokk és a  Kö ves ut cai tömb há za kat.

2009. de cem ber 28, hétfő: A temp lom mel let ti 
kör ben, Für dő te lep.

2009. de cem ber 29, kedd: Ke rek mel lett, Új ut ca, 
Össze kötő u., Szar vas u., Fenyő u.

2009. de cem ber 30, szer da: Pe tő fi Sán dor u., Kár
pá tok u., Eminescu u. az ott levő tömb há zak kal.

2010. ja nu ár 2. szom bat: Kár pá tok u, az  
Eminescu út tól le, Te mető u, Kö ves ut ca az ott levő 
tömb há zak kal, és Bor víz u.

2010. ja nu ár 3. va sár nap: Hé ví zi út.

2010. ja nu ár 4. hétfő: Ditró, Nyí res, Mundra ut
cák.

2010. ja nu ár 5. kedd: Töl gye si út az ott levő tömb
há zak kal. 
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