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K.T. Polgármester úr, közös dolgainkról kérdezem Önt.  Mire légtechnikai gépeket is beszerelték és jelenleg a járatok kialakításával 
számíthatunk  ebben az évben? dolgozik a szakcég. Az elmúlt héten a külső villanyhálózatot is 

Mik József: Amint arra számítottunk is, ez az év sem mentes a kezdték építeni a kezelőközpont felé.
gondoktól. Nehezen indult, a költségvetést is csak március végére Ezzel együtt kezdjük szervezni a kezelőközpont műkö-
sikerült elfogadtatni. Ugyanakkor a kezelőközpont befejezésére dtetését, felmérni a humánerőt. Fontosnak tartom, hogy az ér-
felvett nagy kölcsön is terheli a vállunkat, amit mese nélkül törleszteni dekeltek tudják, hogy alkalmazáshoz elengedhetetlen követelmény a 
kell. Ennek van alárendelve a 2017-es költségvetés, a legnagyobb tétel szakképzettség.
a kölcsön törlesztése, persze bíztosítjuk az intézmények működését. Visszatérve a költségvetéshez: próbálunk minél több pá-
Így például 48.000 ronnal támogatjuk a Caritas Otthoni Idős- lyázati anyagot előkészíteni. Az iskola teljes felújítását, a város 
gondozót, a Flüei Miklós Gyermekotthonnak 20.000 ront láttunk elő, közvilágítását felújítani és bővíteni energiatakarékos megoldással, a 
az egyházaknak 25.000 ron támogatást hagyott jóvá a testület, stb. sportcsarnok és járóbeteg rendelő fűtését pályázati pénzekből 
Meg kell jegyeznem, hogy a megyei leosztásból Borszék ismét egyik megvalósítani. Pénzt irányoztunk elő a kultúrház parkettjének a 
legnagyobb összeget kapta, köszönhetően  Gyergyó térség polgár- cseréjére, valamint a hangosítást oldottuk meg az elmúlt időszakban.
mestereinek, akik megértéssel fogadták ezt a leosztást, tekintettel K.T. A turizmussal kapcsolatban mik a  tervek?
voltak a Kezelőközpont befejezésének a fontosságára. Ígéretet kap- Mik József: Örvendetes, hogy a statisztikai mutatók 
tunk arra, hogy a következő megyei leosztásból is juttatnak erre a egyértelmű fejlődést jeleznek. Ha nem is tudunk hetente fesztivált 
célra pénzt. szervezni, szeretnénk, hogy a turisztikai idény alatt minden hétvégén 

K.T. Igen, a Kezelőközpont. Mindendéle híresztelés járja, legyen valami rendezvény. A Pro Borszék Alapítvány 3.500 ron 
most az olvasó „tiszta forrásból” kapja az információt erről a fontos támogatást nyert a Megyei Tanácstól egy Tündérkert-Bagolyvár-
kérdésről. Cseppkőbarlang-Sportpálya útvonal, tulajdonképpen körút 

Mik József: Hát vannak gondok...A belső munka és a külső kiépítésére. Idetartozik, hiszen a városkép javítását jelenti, hogy az 
rendezés a régi cégnél maradt, amely nehéz helyzetben van. A tavaly ötszörösen megemelt adó ösztönzőleg hatott a romos ingatlanok 
is csak 2 millió ront sikerült elkölteni, csak néhány emberük tulajdonosaira: már tízen jelentkeztek, hogy kijavítják a 
dolgozott. tulajdonukban lévő épületet. Ezt a „vonalat” követjük a jövőben is, és 

K.T. A kivitelező céget nem terheli felelősség, nem lehet kér- nem csak a villatulajdonosokra vonatkoztatva. Mindenkinek 
dőre vonni? kötelessége úgy rendben tartani házát és házatáját, hogy ne rontsa a 

Mik József: Éppen lehetne, de nem vezet sehová. A szerző- városképet. Jut eszembe! A fürdőtelep karbantartása nem kis gondot 
désbontás pereskedést jelent, ami többéves időhúzás lenne. Nekünk jelent a városnak. Nincs annyi emberünk, hogy maradéktalanul 
meg pont ez nem hiányzik. Többszöri tárgyalás után sikerült elérni, elvégezze ezt a munkát.
hogy a munkát átadták egy bukaresti cégnek. Reményeink szerint 2 K.T. Polgármester úr résztvett a  Budapesten rendezett III. 
héten belül folytatják a munkálatokat. Hogy jót is mondjak ebben az Székely Fesztiválon. Mi a hozadéka egy ilyen rendezvénynek?
ügyben: a Kormány visszaadta azt a 2.170.000 ront, amit  2016  végéig Mik József: Gyergyószék kiemelt vendége volt a ren-
nem sikerült elkölteni. Szóval van pénz, de nem biztos, hogy sikerül dezvénynek. Számomra legfontosabb, hogy végre felismertük, hogy 
tartani az év végi határidőt. együtt többre megyünk.  Mindenki belátja, hogy ezt a régiót közösen 

A belső szereléseket végző cég jól haladt az elmúlt idő- kell népszerűsíteni, és akkor lesz folytatás! Borszék itthon is kiemelt 
szakban, az erős és a gyenge áram vezetékek már a helyükön vannak, a figyelemnek örvend, jóindulatot tapasztaltam irányunkban a nemrég 
víz és szennyvízrendszer is ki van alakítva, a fűtésrendszerrel is jól lezajlott govorai Balneológiai Konferencián is, ahol az országos listán 
haladtak, a kazánház majdnem teljesen megvan és a fő vezetékek is fel a megtisztelő 10. helyre soroltak.
vannak szerelve. Következik a padlófűtésnek az elhelyezése. A K.T. Köszönöm a beszélgetést!                   

BESZÉLGETÉS MIK JÓZSEF POLGÁRMESTERREL

Borszék  A III. Székely Fesztiválon  (3. oldal) !

 fotó: Martini Katalin

Kérdezett: Kolbert Tünde
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A borszéki tanács 29/2017-es Természetesen nem hiányzott a zene sem, 
határozata alapján egy háromfős delegáció amelynek dallamaira sokan táncra 
március 24-én, Dunaföldvár testvér- perdültek.
településre utazott (Mik József polgár-         Másnap városnézés, halászlé és a 
mester, Farkas Aladár és Pépel Attila termálstrand meglátogatása és vizének 
tanácsosok). A látogatásra meghívás kipróbálása szerepelt a programban. A 
alapján került sor. A Dunaföldvári gyógyfürdő, a strand és a kemping az 
Polgármesteri Hivatal a hagyományőrzés önkormányzat tulajdonában van, és a 
jegyében disznóvágást és kolbásztöltő Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi 
fesztivált szervezett. A gasztronómiai Kft. működteti, Viczai János ügyvezető 
rendezvény a Sárgagödör Egyesület igazgató révén. A gyógymedence vize 
társszervezésében zajlott, az azonos nevű hidrokarbonátos és magas sótartalmánál 
helyen. Egy 250 kg-os hízót áldoztak fel. Az fogva javallt mozgásszervi megbe-
eseményre 13 négyfős csapat nevezett be. tegedések, nőgyógyászati panaszok és 
Mindenki megkapta a maga 5 kg-os bőrbetegségek kezelésére. Társult proce-
húsadagját, a megfelelő fűszereket, és dúraként gyógymasszázst, iszappakolást, 
egyéni recept, ízesítés szerint kellett víz alatti gyógytornát és szaunát lehet 
kolbászt tölteniük. Mi sajnos nem tudtunk igénybe venni. A szabadtéri medencék 
benevezni, lévén, hogy csak hárman kicsalogatták a bátrabb és edzettebb 
voltunk. Reggelire hagymás rántott vért vendégeket. Este eleget téve a szavas 
készítettek, de volt finom szalámi, kolbász és finom pecsenye. meghívásnak családi látogatásra mentünk Viczai Jánoshoz, aki 
Nem volt időkeret, hogy mennyi idő alatt kell a terméknek beavatott a borkészítés titkaiba.
elkészülnie. Ezért kissé kinyúlt a ceremónia, mert közben Köszönettel tartozunk Horváth Zsolt polgármester 
folyamatosan kínálták a finom italokat. A zsűri hosszas úrnak és kedves feleségének, Áginak, valamint Szávolovics 
kóstolgatás, tanakodás után nagy nehezen eldöntötte a Lajosnak és kedves feleségének, Erzsébetnek, akik nagyon 
sorrendet. Mindenik finom volt. Ezt este, a disznótoros kedvesen fogadtak és ottlétünk alatt szinte végig velünk voltak.
vacsorán megkóstolhattuk. Amúgy abalében főtt húslevessel Harmadnap hajnalban indultunk vissza. Szép és 
vette kezdetét a vacsora, majd töltött káposzta következett, emlékezetes marad ez a látogatás. Nem a megszokott 
utána kolbász. Finom süteményeket kínáltak egész nap, amit a protokolláris látogatás, hanem egy kötetlenebb, szabadabb 
háziasszonyok készítettek és kínálgattak. Mindezt finom borok találkozás, ahol felszabadultan lehet csevegni, véleményt 
kíséretében. A Sárgagödörben vannak a borospincék. A cserélni. Ez is egyfajta tapasztalatcsere. Erre is szükség van, 
borkóstolás is része a disznóvágási szertartásnak. Ezért megtöri a hétköznapok egyhangúságát, új ismeretekkel, 
rendhagyó ez a szokás, és talán ezért is tart tovább, mint élményekkel gazdagodunk.
hagyományosan. De ettől válik eredetivé és emlékezetessé. 

TÁJÉKOZTATÓ A DUNAFÖLDVÁRI DELEGÁCIÓ ÚTJÁRÓL

Május 26-án tartotta a képviselő testület a rendes havi millió lejt.
tanácsülését, ahol a következő határozatok születtek: 42-es határozat biztosítja a lehetőséget egy 10.910 

38-as határozattal a testület elfogadta az első negyedévi négyzetméteres terület jövőbeli licitálására egy szálloda építése 
pénzügyi zárást. érdekében.

39-es határozattal megválasztottuk Benkes Zsolt 43-as határozat alapján visszavontuk Vormaier István 
személyében a soros ülésvezető elnököt. ingatlantulajdonos emelt adókivetését, mert bemutatta a 

40-es határozat az egyházi támogatásokat nevesítette: 5 felújítási tervet.
ezer lej a református egyháznak fűtésjavításra, és 20 ezer lej a 44-es határozat elfogadja az egységes hulladék 
római-katolikus plébániaépület felújítására. gazdálkodási cég működési szabályzatát.

41-es határozat a költségvetés módosításait fogadta el. A A különféléknél meghallgattuk Sirbu Olga néni 
tömbházak elmaradt szigetelési költségeire 98 ezer lej, a panaszait.
gyógykezelő központ körüli tereprendezésre kaptunk közel 2,2  

TÁJÉKOZTATÓ A MÁJUSI TANÁCSÜLÉSRŐL

Farkas Aladár

Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár
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         Április 25-én tartotta Borszék város tanácsa rendes havi városunkat.
ülését, ahol a következő határozatokat tárgyalta és fogadta el. A 35-ös határozat elfogadta a Városfejlesztési cég 2016-os 

A 32-es határozattal visszavontunk egy korábbi zárszámadását.
határozatot, amely a polgármester fizetését szabályozta. A 36-os határozat a Balneoclimaterica- Gyógyfürdő Rt. 

A 33-as határozat1816 lej értékben jóváhagyta a 2016-os zárszámadását fogadta el.
pedagógusok februári ingázási költségeit . A 37-es határozat ugyanennek a cégnek a 2017-es 

A 34-es határozat elfogadta egy háromfős delegációnak költségvetését fogadta el.
Budapestre utazását, a 3. Székely Fesztiválra, ahol népszerűsítik Farkas Aladár

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁPRILISI TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAIRÓL

Május 12-14 között rendezték a III. Székely Fesztivált Nagyon sokan érdeklődtek Borszék iránt: sokan jártak már 
Budapesten. Három megye: Kovászna, Maros és Hargita 300 errefelé többször is, kérdezgettek, mi újság  nálunk, mi épült-
kiállítója utazott Budapestre, és foglalt el 30 ezer négyzetméternyi szépült mostanában, felidézték emlékeiket, kalandjaikat, sőt egy-
területet a Millenáris Parkban.  A meghívó sokat ígért, gazdag volt egy fotó is készült a standjuknál, ahol mint egy  mini 
a kínálat testnek és léleknek egyaránt,  s ha már ott voltam és ráérő borvízmúzeumban  régi agyagkorsók, a valamikori üveggyárban 
időm is volt, a borszéki  iskola egykori tanárával, Martini Katival  készült többnyelvű cimkés palackok, Borszék egykori látképe 
együtt ellátogattunk a Millenárisra, a rendezvény helyszínére. mesélt a több mint 210 éves ásványvízpalackozás és egyben a 
Egyszerűen csak kiváncsiak voltunk, mit hoztak otthonról, helység történetéről  A gondosan összeállított kínálat-csomag a 
Székelyföldről, hogyan próbáljuk megismertetni, „eladni” jelenről szólt: szállás-és étkezési lehetőségekről, szabadidős 
magunkat. Már a kapuban otthon voltunk: ízes, magyar beszéd, a tevékenységről, rendezvényekről, túrákról, kirándulásokról,  a 
sátrakban mi szem-szájnak ingere, székely falatok, Csíki Sör, természet patikájáról és a pihenés-feltöltődés lehetőségéről. 
kürtőskalács, sült a kolbász, és bár még alig nyitotta meg a kapuit a Mik József polgármester szombaton előadást tartott 
rendezvény, a kora délelőtti órákban már szólt a talpalávaló is. A Borszékfürdő - idegenforgalom és gyógyászat címmel. A 
csarnokban is csupa ismerős: Borboly Csaba megyei tanácselnök Czifrasarok táncosai négy alkalommal is felléptek. 
éppen interjút ad, Páll Ágoston korondi fazekas, a halasági Sok borszéki ismerős jött el a Székely Fesztiválra, és   
gyógyfüvesekkel Veres Szabolcs, háziszappanos-, mézeskalácsos kereste meg a borszéki standot. Mindannyian meghatódva 
sátor, szőttesek és varrottasok, erdélyi könyvkiadók, stb...és kit örvendtek a találkozásnak.
köszönthettünk örömmel ? A Borszéki Turisztikai és Információs A Székely Fesztivál közönség-visszhangja egészében 
Iroda  standja mögött a kedvesen mosolyogó Cotrigasanu pozitív volt. Már a megnyitón Varga Mihály nemzetgazdasági 
Cristinát. Szépen összeválogatott anyaggal népszerűsítették miniszter, a fesztivál fővédnöke elmondta, lassan annyian 
Borszék adottságait  és a  gyógyerejű borvizet. És pár perc múlva akarnak kiállítani a rendezvényen, hogy felmerült a tavaszi 
szép hazámból  ismét ismerősök jönnek: Mik József polgármester alkalom mellett egy őszi fesztivál lehetősége is. Az elmúlt három 
és Ferency József iskolaigazgató. Utóbbi a Czifrasarok négy évben kiderült, Székelyföld sokkal gazdagabb annál, minthogy 
táncosát is elhozta, hadd lássák, hogyan táncol a székely három nap elég legyen minden értékének bemutatására – tette 
Borszéken! hozzá. A székely fesztiválon egyszerre három dolog, a hagyomány, 

Cotrigasanu Cristinát már itthon faggattam a fesztivál a termék és a kultúra kapcsolódik össze. 
tapasztalatairól, mennyire érdeklődtek Borszék iránt, mennyire Reméljük, sokan kaptak kedvet arra, hogy ne csak a távoli 
vagyunk ismertek az anyaországban. exotikus szigeteken, de a „szomszédban”, Székelyföldön és ezen 

Cotrigasanu Cristina elmondta, hogy megtisztelve és belül Borszéken üdüljenek, pihenjenek, hiszen összetartozunk. 
szerencsésnek érezte magát, hogy ott lehetett ezen a fesztiválon. Kolbert Tünde

BORSZÉK  A III. SZÉKELY FESZTIVÁLON

fotó: Országos Turisztikai és Népszerüsítő Központ Borszék                                                                                                                                                                   fotó: Martini Katalin
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Rangos esemény helyszíne „Kolozsváros, olyan város”, az 
volt május 13.-án a gyergyó- „Ugyan édes komámasszony”, a 
szentmiklósi Fogarasi Mihály „Láttál-e már valaha”, valamint a 
iskola, valamint a Szent Miklós „Sárga csikó” népdalokkal szere-
római katolikus templom, ugyanis pelt, nem csekély sikerrel. Leg-
házigazdái lehettek az immár 29. ífjabb csapatként, csupán egy év 
alkalommal megrendezésre kerülő régiséggel a hátuk mögött, mégis 
Domokos Pál Péter Vándor Gyer- ígényes, szép játékkal sikerült 
mekkórus találkozónak. A rendez- kivívni a közönség csodálatát. A 
vényt minden évben megszervezik, vastapsot megérdemelten kapták. 
a Gyergyó - medence gyermek- Kis muzsikusaink nagyon jól 
kórusai számára. Idén hét csapat érezték magukat a találkozón, és 
vett részt. Néhány év kihagyás után kifejezték reményüket, hogy a kö-
iskolánk is képviseltette magát. vetkező alkalommal is ott legye-
Aktív gyermekkórus hiányában, nek. Erre ígéretet is kaptak.
Balázs Tibor kántor úr bíztatására, A hazai közönség is láthatta 
Fazakas Ildikó Hajnal tanítónő vállalta, hogy kis másodikosaival már szerepelni őket. Karácsony környékén kétszer is megörven-
eleget tesz a meghívásnak, és furulyajátékukkal megpróbálják deztettek minket játékukkal, előbb az iskola által szervezett előadás 
elkápráztatni a közönséget. alkalmával a kultúrotthonban, majd a templomban is hallgathattuk 

A rendezvényen világi és egyházi dalok kerültek bemutatásra. őket. Reméljük még nagyon sok alkalommal hallgathatjuk őket. 
Kis csapatunk a „Szent Magdolna elmene” kezdetű egyházi énekkel, a Kívánunk nekik sok sikert, türelmet és kitartást munkájukban!

        Egyre többen érdeklődnek a rovásírás illetve a salamási iskolánál, ahol szintén 
iránt, illetve a rovásemlékek lelőhelyei iránt. Tászok-tetői köveket építettek be az iskola 
Van, akit a szakmai kíváncsiság, másokat alapjába. Voltak a gyergyószentmiklósi 
csupán a kíváncsiság, vagy a kincsvadászat Tarisznyás Márton Múzeumban, ahol 
sarkall. lefényképezték a két megalít követ. Vetített 
       Vidékünk gazdag ilyen lelőhelyekben: a képes előadásában ismertette a Tászok-tetői 
Tászok- tetőn, alig 10 km-re városunktól, de kövek történetét napjainkig.
hasonló köveket találtak a Kelemen-         Szakács Gábor író és újságíró (A Magyar 
havasokban, a Jézer- tó környékén, Hévízen, a Demokrata konzervatív hetilap munkatársa) 
Kőgombáknál és a Bájos- kilátónál, Salamástól előadásában ismertette a kortárs rovásírás 
nem messze, a Közrez-felé. atyjának tekintett Forrai Sándor (1913-2007) életét, pályafutását. 
        A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület két budapesti Munkája elismeréseként poszt mortem „Magyar Nemzeti Örökség-
szakembert hívott meg, hogy ismertessék a hallgatósággal ezen díjban” részesítették. Az előadó, a Forrai Sándor rovásíró kör elnöke, 
rejtélyek mibenlétét. A rendezvénynek a kemény János Gimnázium ismertette Forrai Sándor tanár és írástörténész néhány könyvét: „A 
díszterme adott helyet. Deme Gabriella, az iskola igazgatónője magyar rovásírás elsajátítása”, és „Az ősi magyar rovásírás az ókortól 
nyitotta meg a találkozót, köszöntve a díszvendégeket és a jelenlévő napjainkig”. Ő hozta létre a 125 képből álló rovásírás vándorkiállítást 
érdeklődőket. A rováskutatás területén kifejtett tevékenységük 1975-ben, melynek köszönhetően sok ezren ismerkedtek meg őseink 
elismeréseként az Urmánczy Nándor Egyesület a szakember írásával. 2000-től Szakács Gábort kérte fel munkássága folytatására, 
párosnak Urmánczy Nándor-díjat adományozott, amit Czirják aki megszervezte a Kárpát-medencei rovásíró versenyeket, ahol részt 
Károly, az Egyesület elnöke és jómagam adtuk át egy rövid laudáció vettek a trianoni diktátum utódállamaiban szervezett versenyek 
kíséretében. győztesei.
        Friedrich Klára rováskutató és oktató, több szakkönyv szerzője,           Az előadások után kötetlen beszélgetésre került sor, ahol Rokaly 
tíz évvel ezelőtt járt férjével, Szakács Gáborral, kalauzolásom mellett József nyugalmazott történelemtanár, Czimbalmas Tivadar, a 
a Tászok-tetőn. Próbáltuk dokumentálni (lejegyezni a köveken talált pallagkultúra kutatója, Czirják Károly és alulírott kapcsolódtak be.
írásjeleket, lefotózni őket). 2008-ban megismételtük a terepmunkát.          A szerzők könyveik dedikálásával fejeződött be a hasznos, közel 
A begyűjtött minták alapján a szakértő Friedrich Klárának sikerült háromórás találkozó. Ismeretekben és élményekben gazdagodva 
beazonosítania 22 rovásírás jelet a rovás ÁBC 32 betűje közül. búcsúztunk az előadóktól.
Voltunk a salamási állomásnál, ahová beszállítottak két nagy követ, 

A TÁSZOK-TETŐI ROVÁSEMLÉKEK AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN

DOMOKOS PÁL PÉTER GYERMEKKÓRUS TALÁLKOZÓ

Farkas Aladár

Mihály Emese

fotó: Fazakas Ildikó

fotó: Farkas Aladár
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ELSŐÁLDOZÁS
Az elsőáldozás fontos Lexikonban.

esemény a hívő katolikus gyerek, Borszéken május 21-én húsz 
az egész család életében is. „ A IV. gyerek járult először szentál-
lateráni zsinat az elsőáldozás  dozáshoz. Vallási oktatók, szü-
idejét az értelem használatához, a lők, keresztszülők készültek a 
7. életév tájához kötötte, amikor nagy eseményre. Bakos Balázs 
megfelelő oktatás után a gyermek plébános egyszerű szavakkal 
már különbséget tud tenni az magyarázta, mit jelent jó ke-
Oltáriszentség és a közönséges reszténynek lenni: be kell tartani 
kenyér között és képes a gyó- a parancsolatokat, a tíz paran-
násra. A hatályos egyházjog csolatot és az anyaszentegyház öt 
szerint gyermekek áldozáshoz parancsolatát. Szentmise végén 
bocsátása csak akkor megen- az elsőáldozók rövid műsorral 
gedett, ha: 1. gondos fölké- tették emlékezetessé az ese-
szítésben részesültek; 2. kellő ismerettel rendelkeznek; 3. ményt, melyet külsőségeiben nagy pompa jellemez: a gyerekek 
képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az Úr testét öltözete, a drága virágcsokrok, az ajándék, melyet a keresztszülők 
hittel és áhítattal tudják magukhoz venni; 4. előzőleg szentségi adnak, és mindezt megkoronázza az ünnepi ebéd. 
gyónáshoz járultak.”- olvashatjuk a Magyar Katolikus 

Május 13-án tartotta az RMDSz a 13. kongresszusát. A másodrangú polgárai”. Liviu Dragnea is nyomatékosította, hogy 
helyszín választása nem volt véletlenszerű, ugyanis Szilágy megye együtt kell építsük Romániát. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 
volt a legaktívabb az utolsó választásokon, annak ellenére, hogy a elnöke az összefogás fontosságát ecsetelte. Jelen volt az Ukrajnai 
lakosság alig 15%/-a magyar. Ha Zilah, akkor Wesselényi Miklós Magyar Demokrata Szövetség elnöke, a Muravidéki (Szlovénia) 
(1796-1850) neve jut eszünkbe, hiszen a zilahi iskola nagylelkű Magyar Önkormányzat Nemzeti közösségének elnöke, a 
támogatója volt. A magyar országgyűlési főrendiház vezére volt, a romániai kisebbségek parlamenti képviseletének képviselője, 
Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja. Vincze Lóránt a FUEN elnöke és még sokan mások.
Az 1838-as pesti árvízben vállalt szerepet, és ezért kapta az „árvízi      A politikai tájékoztató és a stratégiai dokumentumok 
hajós” jelzőt. Reformpolitikus volt. Birtokán élőknek elengedte a bemutatása után következtek a hozzászólások, illetve a politikai 
robotot és a dézsma egy részét, elsőként szabadította fel parasztjait vita. Ezt követte az Alapszabályzat módosítása és a 
a jobbágyság alól. Saját költségén taníttatta őket. Ezért is Programmódosítás bemutatása, megszavazása. Határozat 
választották jelmondatnak a fenti idézetet. született a fiatalok itthon maradásának stimulálásáról, a családon 

A magyar-, a román- és a székely himnuszok eléneklésével belüli erőszak ellen és a nemzeti kisebbségek védelmében történő 
kezdődött a kongresszus, amelyet megtisztelt jelenlétével Semjén erőfeszítésekről. Az alapszabályzatba bevezették a női képviseleti 
Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Liviu Dragnea a normát, amely szerint a megyei és országos testületekbe 15%-ban 
Szociáldemokrata Párt elnöke. Üzenetet küldött Klaus Johannis a Nőszervezet delegál tagokat. A stratégiai dokumentumok 
államelnök, Călin-Popescu Tăriceanu, a Szenátus elnöke, Sorin javaslatai között szerepel: a nyelvi jogok bővítése, a kisebbségi 
Grindeanu miniszterelnök, az Európai Néppát főtitkára. jogok parlamentbe való bevitele, az intézményes párbeszéd 

Seres Dénes, az RMDSz Szilágy Megyei Szervezetének megerősítése a pedagógusokkal, az orvosokkal, gazdálkodókkal, 
elnöke házigazdaként köszöntötte a jelenlévő delegátusokat és vállalkozókkal, valamint a Mikó Imre jogvédő szervezet 
meghívottakat. munkálatának megerősítése. Utolsó napirendi pontként 

Kelemen Hunor, az RMDSz elnöke a magyar-román meghallgattunk három határozattervezetet: A nők elleni erőszak 
viszony kapcsán elmondta, hogy partneri és bizalmi kell legyen. nem magánügy, hanem közös ügyünk! Biztos jövőt az erdélyi 
Nem vagyunk, és nem lehetünk egymás ellenségei. A közelgő vidéknek! és Minority Safepack – európai eszközjogaink 
centenáriumi ünnepség kapcsán mondta: „Ne a magyarok ellen védelmében! Mindhárom tervezetet elfogadta a kongresszus. A 
irányuljon”. Semjén Zsolt sorjázta a magyarokat ért sérelmeket. Kongresszus állásfoglalást fogadott el a marosvásárhelyi római-
Kihangsúlyozta: „Ha az erdélyi magyarok elfogadnák, hogy őket katolikus iskola ügyében. Megérdemelt estebéddel zárult a 
nem illeti meg az autonómia, azt fogadnák el, hogy Európa kongresszus.              

AZ RMDSZ 13. ZILAHI KONGRESSZUSÁRÓL
„Nem hátrálunk meg!”

Kolbert Tünde

fotó: Kolbert Tünde

Farkas Aladár
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fotó: Antal Károly

Gróf Majláth Gusztáv kedves lelkét, s most úgy hat ebben 
Károly erdélyi püspök Borszéken a környezetben a frontkápolna, 
és Hollósarkán! 1917 máj.10. mint valami marcipánból készített 

Mielőtt ez alá a fejezet alá édesség, tele áhítattal, benső-
pontot tennénk, szó szerint séggel.
ideiktatjuk az „Alkotmány" című,  Sűrűn egymás mellé ültetett 
azóta megszűnt napilapnak egyik, fenyőfák veszik körül. Árnyé-
1917 májusi számában közölt kukban a kápolna mögül kivillog a 
tárcáját, amelyben e fejezetünk püspök lila ruhájának selymes 
szerzője a sokévi harctéri életnek fénye. Karosszékben ül, előtte 
egy ritka, megkapóan felemelő párnán térdel egy katona. Le-
eseményét örökítette meg. hajtott fejével, meggörnyedt dere-

1917 május 10-én gróf kával az önmagába nézés szimbó-
Majláth Gusztáv Károly erdélyi luma. A jóságosan föléje hajló 
püspök kereste fel hadosztályunkat és azoknak a katolikus hitű püspöki arc pedig a megértésé, a megbocsátásé.
katonáknak, akik még bérmálatlanok voltak, kiszolgáltatta a hitet Idekint a harctéren ez a kép az embert hatványozottan 
erősítés szentségét. Erről szól az említett közlemény : megfogja. Alig egypár kilométerrel előttünk az orosz néz 
„Már két héttel előbb kipirosodott arccal jelent meg közöttünk a farkasszemet a mieinkkel : a honvéd puskával a kezében halált 
papunk és örömmel újságolta : küld arra, aki közeledni merészelne ; közvetlenül mögöttünk a 

— Jön Majláth püspök bérmálni a frontra. Van-e az dandár egészségügyi intézetet rendezték be : egészség, gyógyulás 
ezredben olyan tüzér, akit még nem bérmáltak meg ? után sóvárog benne a megsebesült honvéd, s a kettő között a 
 Azonnal zümmögnek a telefonok minden üteg felé s rövidesen kápolna árnyékában békét, megbocsátást, új életet hirdet a 
megjött a válasz, hogy bizony akad ilyen majd minden ütegben püspök.
egy-kettő. Egyszerre csak összenéznek a reprezentálni összegyűlt 

— Őrnagy úr, kérnék engedélyt, hogy őket elő- tisztek. A sok, egyszerű, kopott ruhájú, szegény honvéd után 
készíthessem — környékezte meg a főtisztelendő az utolsónak odatérdel a püspök elé a hadosztály parancsnokság 
ezredparancsnokot. vezérkari főnöke. Feje alázatosan meghajlik, s a fából készült 

— Hogyne, édes papocskám, magam is elmegyek a kápolna tövében, Isten szabad ege alatt meggyónik ő is. 
bérmálásra, pedig kálvinista vagyok .— És már adják is le a Végzett a püspök a gyóntatással, előjön a kápolna mögül és ettől a 
parancsot a telefonisták a csoportoknak, hogy a bérmálandók perctől kezdve ő a középpont. Nem is annyira katonás, mint 
anyakönyvi adatait azonnal össze kell szedni, az oktatások inkább megilletődött csendet teremt puszta megjelenése. 
alkalmával pedig szolgálatmentesség illeti őket. Mindenki őt figyeli. Minden mozdulását, szavát ezer szempár 
 Kilencedikén este újra köztünk terem a „főúr". kíséri, nem kandi kíváncsisággal, hanem valami tiszteletteljes 

— A püspök úr már Borszéken van. Holnap jön ki meghódolással, amit a püspök egyénisége és a rajvonal közelsége 
hozzánk. Gyóntat, bérmál, misézik. Minél több tiszt és legénység kényszerít ki a lelkekből.
részvétele volna szép a tüzérség részéről is. Megkezdődik a mise. A katonazene áhítatos dallamokba 

— Ott leszünk, amennyien csak lehetünk — válaszolja az kezd. A sapkák lekerülnek a fejekről, imakönyv terem a legénység 
ezredparancsnok, s kiadja a parancsot, hogy a lövegeknél csak a kezében s pár perc múlva átszellemültség, fölfelé törekvés ömlik el 
legszükségesebb legénység maradjon, a többi jöjjön. A az egybegyűlteken. Csak fokozza ezt az állapotot, hogy a mise 
mozdonyoktól pedig minden második ember jöhet. praefatióját énekelve mondja a püspök. A mindenki lelkében kis 

Csak azután szép időnk legyen! — sóhajt fel a papunk. gyerek kora óta visszhangzó, őserejű dallam visszavarázsolja a sok 
Sóhaja, úgy látszik, meghallgatásra talált, mert másnapra katonát a maga fatornyos falujába.

gyönyörű májusi reggel virradt ránk. Nyolc óra felé jelentik a Áldozáskor a kápolna előtt két hosszú sorba térdelnek a 
hírnökök : A püspök úr már megérkezett, a gyóntatást már máskor oly kemény fiúk, s a püspök sorra járja valamennyit. 
megkezdte. Gounod Ave Mariájának hangjait visszhangozzák a hegyek.

Kimegyünk a kápolnához. Bájos, kicsi jószág ez. A Vége a misének. A kápolna ajtajába lép a püspök és 
gyergyói havasok haragoszöld fenyőrengetegeinek tövében épült beszélni kezd. Nem a rendes, valami régi stílusú casula van rajta. 
fel a télen. Papunk felhasználta a wolhyniai erdőkben épített Amint fölemeli két karját, a nehéz bő selyem lebernyeg nagy 
kápolnáknál szerzett tapasztalatait : gót stílben megtervezte, s íveléssel omlik a törzséig. Úgy hat ebben az ősi, táltosokéhoz 
egypár egészségügyi katonával és tüzérrel vékony barna hasonló, egyházi öltözetben, mintha ezer esztendővel ezelőttről 
fenyőtörzsekből fölépítette frontunk büszkeségét : a Zita kápolnát. szállt volna közénk Árpádnak valamelyik főpapja, s itt a 
Beleöntötte a nemesen hajló és ég felé törekvő vonalakba a maga határszélen Hadúrhoz folyamodnék, hogy ezt az ezer esztendő óta 

       1OO ÉVE TÖRTÉNT

(folytatás a 7. oldalon)
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Ebben az évben ünnepeljük Arany hónapban rajtolt, tehát bízom, hogy 
János születésének 200. évfordulóját. A Borszéken is lesznek megemlékezések. 
magyar irodalom egyik legismertebb és Belelapozva a korabeli feljegyzéseimben, 
legjelentősebb alakja Nagyszalontán ráakadtam egy 25 évvel ezelőtti Arany János 
született. A Magyar Országgyűlés és a emlékestbe. 1992. március 22-én az 
Magyar Tudományos Akadémia em- alsóborszéki Kultúrotthonban, mintegy 50 
lékévnek nyilvánította. Az emlékévet maga érdeklődő előtt tartottak műsoros estet. Ez 
Áder János, Magyarország köztársasági alkalommal szavaltak: Farkas Éva, Ka-
elnöke nyitotta meg, a költő szülő- menyitzky Antal, Kolbert Tünde, Kovács 
városában. De országszerte lesznek Géza, Mosneág Csaba és felesége, Ilona, 
tudományos rendezvények, különböző Reichemberger Ildikó, Zatoschil Ballai 
megemlékezések. Erzsébet. A jelenlévőket kürtőskaláccsal és 

Ennek kapcsán nosztalgiázom. Nem teával vendégelték meg. Emlékezetes, szép 
tudok (egyelőre) város-, vagy iskolaszintű délután volt. Remélem, az idén is lesz 
rendezvényekről 200. születésnapja részünk hasonló rendezvényben.    
kapcsán, de az emlékév csak ebben a Farkas Aladár

És szól a püspök : emlékével.
— Eljöttem közétek, drága fiaim, hogy megköszönjem A bérmálás után a pápa áldásában részesíti a jelenlevőket a 

néktek,, hogy megvéditek Erdélyt a háború csapásaitól. püspök s felszólítja őket, hogy vigyék ki köszönetét és áldását a 
— Tudom, hogy sokat kell szenvednetek, sokat rajvonalba azoknak a bajtársaknak, akik nem jöhettek el. Majd 

nélkülöztök, fiatal életetek, testi jóvoltotok állandóan csak egy körülnéz az egybegyűlteken és fennhangon mondja : 
hajszálon függ. — Éljen a király !

— És én eljöttem közétek, hogy lekönyörögjem rátok az — Éljen a haza!
Egek Urának minden áldását. Hogy imádkozzam értetek, itt — Éljenek a haza hős védői !
köztetek, veletek az Istenhez és kérjem őt : Zúgó éljenzés fakad mind a három, szívből jövő felkiáltásra -s 

— Szálljon rátok a bölcsesség lelke és ruházzon fel annak a amikor az egyházi öltöny levetése után a tábornoktól kezdve a 
belátásával, hogy ezt a rettenetes világháborút, ha már ránk közbakáig, akit csak megszólít, mindenkit elragad köz-
szakadt, becsülettel kell befejeznünk. vetlenségével, az ágyús ezred parancsnoka odaszól segéd-

— Szálljon rátok az érlelem lelke, aki megmagyarázza tisztjének:
nektek, hogy a ti tűrésetek, hősiességetek az otthon maradottak — Az előkelő főúr, a jóságos püspök atya és az alázatos 
megmentéséért, jóvoltáért történik. istenszolga oly bámulatos harmóniában egyesül benne, hogy nem 

— Szálljon rátok a tanács lelke a válságos pillanatok idején győz az ember csodálkozni rajta.
s vezessen mindig a hűség, a kötelességteljesítés útján. A cercle után a püspökből kiütközik a volt katona : 

— Szálljon rátok az erősség lelke a megpróbáltatások, a mindenáron előre akar menni. De nem engedik. Egy kilométerrel 
szenvedések közepette, s türelmet, kitartást öntsön belétek. előbbre már be van lőve a muszka. Arra csak az megy, akit a 

— Szálljon rátok a tudomány lelke és ruházzon föl mind kötelessége parancsol oda. Sokkal bátorságosabb s a katonák 
ama képességekkel, amelyekkel hazátoknak legnagyobb hasznára számára is emlékezetesebb lesz a díszmenet  végigszemlélése.
lehettek. Elől a zene a Hunyadi indulónak idegekbe markoló 

— Szálljon rátok az istenesség lelke, hogy a háború dallamát harsogja, utána végeláthatatlan sorokban jönnek a 
borzalmai se ingathassanak meg benneteket vallásosságtokban, századok, amikor a püspök elé érnek, megfeszül az elvonulókban 
hitetekben. minden izom és döng az úttest a lezuhogó lábak alatt. Az egész 

— Szálljon rátok az Úr félelmének lelke s mentsen meg jelenet az erővel teli elszántság apotheozisa.
benneteket a legnagyobb rossztól, a bűntől. S a püspök megilletődött arcáról szinte le lehet olvasni a 
Megkezdődik a bérmálás. Az orosz éppen akkor adott le egy gondolatot :
sortüzet a völgybe. Az egymásra ágaskodó hegyek tömkelegében Hála a magyarok hatalmas Istenének, hogy a sok véres 
a visszhang megsokszorozza a dörrenéseket. Oldalt kézigránát- csata, rengeteg tömegsír, szibériai fogolytábor dacára még mindig 
gyakorlatot tartanak. A robbanások hatalmas hangja végigzúg a ilyen sokan vagytok. Ilyen erősek, fiatalok, elszántak vagytok. Az 
bérmálandók feje fölött. A rajvonalból lejött fiatal és öreg katonák Isten áldjon meg benneteket!"
lelke megtelik a páratlanul álló ünnepség felemelő, megerősítő Közreadja: Pethő Csongor

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVE

Sejtelem

Életem hatvanhatodik évébe
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,

Vet helyemre más gabonát cserébe.

Arany János (1982.Március 2.)              

(folytatás a 6. oldalról)

fotó: wikipedia.org
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Április 5-én érdekess égeket  i s  
de. 10 órától du. 16 megosztott az ér-
óráig hagyományos deklődőkkel. Többek 
tojásíráson vehettek közt bemutatta azt a 
részt az óvodások, Magyarországról ho-
elemi - és közép- zott tojásíró eszközt, 
iskolások, sőt a fel- amelynek parányi  
nőttek is részt vehet- „rézüstjét” gyertya-
tek és vásárolhattak láng fölött hevítve, 
szebbnél szebb írott majd viaszt helyezve a 
tojásokat is. Nagy közepébe hasonlóan 
örömünkre szolgál, lehet írni a tojásokat, 
hogy 2013-tól immár mint a hagyományos 
harmadik alkalommal kesicével. Ez utób-
sikerült megszerveznünk a hagyományos tojásírás kalákát a borszéki binak az írórésze ugyanis parányi fémhengerből készül, közepébe 
Kultúrotthonban. lófarokszőrt helyeznek, ezt pedig gyapotfonallal – amely egyúttal 

A tojásirás elsajátítását Fehér Gizella tojásíró népi iparművész viasztartályként is működik – rögzítik a fanyélhez, amellyel – 
ismertette, aki Kézműves Mesteri címet kapott, a Romániai Magyar ceruzaként tartva – írhatunk a tojásokra.  „Ha már megírtuk a 
Népművészet sorából immár a harmadikként kapta meg e tojásokat, langyos festékbe merítjük, majd amikor már mindegyik 
kitűntetést. A kézműves tojásíró mesteri titulust A Budapesti szép piros, kivesszük, egy törlőn leitatjuk a festéket, majd egy 
Tudományok Háza megmérettetésén sikerült elnyernie. A szárhegyi melegített rongydarabbal letöröljük róla a viaszt” – magyarázta Fehér 
központ égisze alatt létrehozott tojásgyűjtemény anyagának 1500 Gizella, hozzáfűzve, hogy egy kis szalonnadarabbal végül fényessé 
darabját írta Fehér Gizella. A pontos, megalapozott, lelkileg is varázsolhatjuk a tojásokat. Természetesen mindenik eljárás esetében 
elkötelezett, a hagyományokat népértékként kezelőként kapta a előbb kiválogatjuk a sima héjú, egyforma tojásokat. Megmossuk őket, 
mesteri címet. Nemcsak saját tájegysége mintakészletét írja nagy és csak azután főzzük meg a viasszal írott tojás esetében, illetve 
pontossággal, hanem más tájegységekét is. Útmutatásával a gyerekek tekerjük hagymahéjba, majd harisnyába a batikolt, levélmintás 
elsajátíthatták a tojásírás technikáját, a kesice, a viasz használatát. növényi főzettel színezett tojás esetében. A jó hangulatú 
 „A viaszba mártott kesicével előbb „megövezzük” a tojást, rendezvényen számos írott, illetve hagymahéjlével batikolt 
majd miután a hosszanti vonalakat is meghúztuk, azután kezdjük az levélmintás hímes tojás készült, a jelen lévő fiatalasszonyok és 
így nyert mezőket berajzolni a mintákkal” – magyarázta Fehér gyerekek a hímes tojás készítésének fortélyai mellett olyan titkokat is 
Gizella, miközben a tojásírás fortélyaira, sikerének titkaira is kitért. A megtudhattak, mint azt, hogy a nagypénteken főzött tojás sokáig 
megírásra szánt tojásnak langyosnak kell lennie, az íráshoz használt eláll.
viasznak pedig körülbelül hatvanfokos hőmérsékletűnek. De az sem Azért vontunk be a húsvéti készülődésbe három generációt, 
mindegy, hogyan tartjuk a helyenként kesicének, máshol kecének, mert arra akarunk ösztönözni mindenkit, hogy otthon is hasonló 
illetve írókának nevezett tojásíró eszközt, ugyanis a tojásírásban módon, az egykori kalákák hangulatát megidézve készüljenek a 
„szaktekintélynek” számító asszony szerint „akkor lehet vele szép húsvétra. Elsősorban köszönjük Fehér Gizellának, hogy szebbé tette a 
egyenes vonalat húzni, ha éppen úgy fogjuk, mint a ceruzát”. Fehér húsvéti készülődésünket, köszönjük a tanügynek a közreműködést. 
Gizella ismertette azt a házi készítésű viaszmelegítő edényt is, amely Örvendünk, hogy gyerekeink egyre jobban elsajátitják 
egy 60 wattos égő segítségével állandó hőmérsékleten tartja a viaszt. hagyományinkat és többen közülük már elsajátították a tojásírás 
„Viaszmelegítő hiányában a tűzhely szélén vagy a legkisebb lángon megterségét. Köszönet a résztvevőknek és szervezőknek.
tartott edényben is tárolhatjuk a viaszt állandó hőmérsékleten, míg 
megírjuk a tojásokat” – magyarázta a tojás-író asszony, aki egyéb 

TOJÁSIRÁS KALÁKA BORSZÉKEN

Bevezetőül: ennek az ételnek semmi köze a székelyekhez, majd hozzáadunk 60 dkg sertéshúst. 75 dkg savanyított káposztát 
hacsak nem annyi, hogy szívesen fogyasztják Székelyföldön is. Nevét hideg vízben megmosunk, lecsurgatjuk, metéljük és a húshoz 
Székely József színésztől kapta, aki egy alkalommal későn és nagyon hozzáadjuk. Lefedve, saját levében, mérsékelt tűzön pároljuk. 
éhesen érkezett kedvenc vendéglőjébe. A konyhán már csak egy kis Szükség esetén forró vizet adagolunk hozzá. Ha a hús megpuhult, leve 
pörkölt és dinsztelt káposztamaradék volt. A színésznek nem volt pörköltszerű lesz. 3dl tejfölt 1 kiskanál  liszttel simára keverünk, a 
kedve más vendéglőt keresni, mondta: adják, ami van!  káposztával elkavarjuk, jól átforraljuk, míg a zsírja föl nem   jön a 

1 fej vöröshagymát felaprózunk, olajban üvegesre pirítunk, tetejére.

Székelygulyás

Molnár Rozália

foto: Mosneag Ilona

Mosneág Ilona



SZÉKELYFÖLDBEN GONDOLKOZNAK A TURISZTIKAI SZAKEMBEREK
A vállalkozókat is bevonták a tervezésbe

Hogyan tud Székelyföld Egy héttel korábban, április 3-án 
mint turisztikai desztináció még Csíkszeredában egyeztetett a 
erőteljesebben megnyilvánulni? három székelyföldi megye 
Hogyan segítheti a Hargita vezetője, és harminc pontban 
Közösségi Fejlesztési Társulás a foglalták össze, melyek azok a te-
helyi vállalkozókat, hogy növelni rületek a turizmusban, amelyek-
tudják a vendégéjszakák és a ben együtt erőt tudnak felmu-
térségbe vonzott turisták számát? tatni.
– erről tartott megbeszélést az – Péter Ferenc, Maros 
érintettekkel hétfőn a Hargita megye és Tamás Sándor Ko-
Megye Tanácsa által létrehozott vászna megye tanácselnöke is 
fejlesztési társulás. egyetértett a harminc ponttal, 

A csíkszeredai megye- bízom benne, hogy hamarosan 
házán április 10-én összegyűlt konkrét lépések is történnek ezek 
vállalkozókat és turizmus iránt érdeklődőket Borboly Csaba, gyakorlatba ültetéséhez. Ezáltal Székelyföld mint desztináció 
Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntötte, majd az elmúlt sokkal erősebben meg tud jelenni – nyomatékosította Borboly 
évek eredményeiről és az idei tervekről Mezey Zsolt, a fejlesztési Csaba.
társulás igazgatója számolt be. Mezey Zsolt igazgató vetített képes előadásban összegezte 

A megyeitanács-elnök bizakodó, úgy látja, kezd letisztulni az elmúlt évek főbb megvalósításait: konferenciák, megbeszélések 
a szerepvállalás, hisz a közösségi társulások elsődleges célja a szervezése, műhelymunkák lebonyolítása, többnyelvű turisztikai 
kiszolgálás kell hogy legyen, valamint a népszerűsítés, ami segíti a kiadványok készítése, programcsomagok, turisztikai vásárokon 
helyi vállalkozókat, turizmusban érdekelteket. va ló  részvéte l .  Az  ide i  ter vek  között  szerep el  a  
– Azt szeretnénk, ha önök elmondanák, mik az elvárásaik, miben http://www.visitinharghita.ro/ honlap korszerűsítése, továbbá 
tudunk segíteni, hogy a vendégéjszakák száma és az igénybe vett egy mobilalkalmazás létrehozása is körvonalazódik.
szolgáltatások száma növekedjen – hangsúlyozta Borboly Csaba. A bemutató után a jelen lévő szakemberek, vállalkozók 
A megyei tanács az infrastruktúra fejlesztésével is hozzá kíván osztották meg észrevételeiket, amelyeket a Hargita Közösségi 
járulni a megye turizmusának fellendítésében, legyen szó Fejlesztési Társulás figyelembe vesz a közgyűlésén előterjesztett 
rendezési  ter vek elkészítéséről,  utak,  vízhálózatok éves tevékenységi terv elkészítésénél.
korszerűsítéséről – hangzott el a találkozón.
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Valóban a gyerekek irányítják a szüleiket? Képesek a „A szigor nem zárja ki a szeretetet” Mitől is félünk? Hogy kevésbé 
szülők akár még önmagukból kifordulni, csakhogy megfeleljenek szeretnek majd bennünket, ha szükség esetén erélyesen lépünk 
gyermekeik elvárásának? Egy érdekes tanulmányt olvastam ezzel fel? Nem, a szigor nem zárja ki a szeretetet, sőt a kutatások azt 
kapcsolatban. Ebből szeretnék megosztani néhány gondolatot. „A bizonyították, hogy életünk során azokra emlékszünk pozitívan, 
modern gyerek követel, és érdeket érvényesít” Ami a szeretjük és nézünk fel, akiknek képesek voltunk alávetni 
gyereknevelést illeti az utóbbi időben az tapasztalható, hogy a magunkat gyerekként.
szülők képtelenek nemet mondani, a gyerekek pedig mindent Hova vezet a szabadelvű nevelés? A „non-frustration” 
akarnak, mégpedig azonnal. A mértéktelenség kultúrájában nevelés (szabadelvű nevelési módszer) következtében gyermekek 
élünk. A modern gyerek követel, érdeket érvényesít, a kívánságai ezrei válnak neurotikussá, végtelenül szorongóvá. Az egészséges 
azonnali kielégítésre találnak. Felmerülhet a kérdés, emögött gyermeki fejlődéshez a szereteten kívül elengedhetetlen a 
valóban a gyermek áll, vagy inkább az a szülő, aki mindezt hagyja? következetesség, a szabályok, keretek, értékek megtartása. Az 

A szülőké a hatalom, csak éppen nem szeretnek élni vele. énfejlődés egyik alapja, hogy megtanuljuk magunk határait, 
Egyszerűbb a gyermek jó pajtásának lenni, kitölteni a reggeli ehhez pedig a szülőknek kereteket kell szabniuk! Ha ez nincs meg 
kakaót, bekapcsolni a mesét, indokolatlanul jutalmazni, elnézni a önállótlanságot, kontrollhiányt okoz, minden helyzet frusztráló 
hisztijét, elpakolni helyette … Ha mindezt a szülők nem tennék lesz. A frusztráció pedig agressziót vagy szorongást szül.
meg, és a rosszalkodásnak valóban lenne következménye,  Kedves Szülők, a gyermeknevelés egy hosszútávú be-
észrevennék, hogy sok esetben a gyermekeik a viselkedésükkel fektetés, és ezt először a szülőnek kell megtanulnia, csak ezt 
„pofonért könyörögnek”, na, akkor tudnának erős, rugalmas követően várható el a gyermektől a türelem. Viszont az biztos, 
gyermekeket nevelni, akik felnőttként is képesek megállni a hogy megtérül, és még kamatozik is. 

Kovács J.helyüket!

A SZABADELVŰ NEVELÉS BUKTATÓI

Hargita Megye Tanácsa
Csíkszereda, 2017. április 10.



    E nehéz pillanatban, 
amikor búcsút kell vennünk 
tőled, mégis az jut eszünkbe, 
de szépek is voltak az együtt 
töltött iskolai évek, a közös 
munkahely, ahol mindig a jó 
kedveddel fel tudtál minket 
vidítani és el tudtunk beszél-
getni az eltöltött idő ese-
ményeiről.
    Reméltük, hogy nyugdíjas 
éveinkben is velünk leszel, és 
ahányszor csak találkozunk 

sokat fogunk még mesélni. De sajnos nem így történt. A Jó Isten 
úgy akarta, hogy magához szólítson. De ez a sorsunk 
mindannyiunk számára.

Barátságod, segítőkész akaratod, amelyet számtalanszor 
megmutattál és az igazi jókedved szívünkben mindig élni fog és 
feledni nem fogunk soha.

Nyugodj békében, Isten veled!
Osztálytársaid

BORSZÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felelős szerkesztő: Kolbert Tünde

Szerkesztőség: Ballai Erzsébet, Farkas Aladár, Fazakas Mihály Emese, 

Pethő Csongor, Kovács Júlia

Számítógépes szerkesztés: Móga Attila, ARTMOBIL Group - Borszék

Nyomda: F&F INTERNATIONAL - Gyergyószentmiklós

Str. Carpaţi, nr. 6/A

KÖLLŐ ATTILA EMLÉKÉRE

Zarándoklat – Teljesítménytúra - Természetismereti Szépvíz – Csíkdelne – Csíkpálfalva – Kegytemplom
vetélkedő Gyalog - szaladva - kerékpárral „Csíksomlyói  2. Márton Áron szakasz: 20 km
Kezdeményezés” Csíksomlyó– Csobotfalva – Csomortán –Somlyópatak tető – 

Nagy Bükkhegyes – Libidári domb –– Kígyók pusztája – 
Nagysomlyó hátsó nyereg- Csíksomlyó borvíz - Kegytemplom2017. június 10, szombat: Indulási és érkezési pont: Csíksomlyói 

3. Somlyói Miklós szakasz: 14 kmKegytemplom 
Csíksomlyó – Csobotfalva – Csomortán – Aracs pataka – Somlyói Rajtok időpontjai: 
Miklós Emlékhely – Csere gernc – Tamás keresztje – Csobotfalva 6,00 - 7,00 óra között: Szakrális Maraton - Szent László 
– Csíksomlyói KegytemplomKIRÁLY 54 km szakasz/gyalogos
Az emlékhelynél Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete a 7,30 -   8,00 óra: Szentmise a Kegytemplomban
gyerekeknek programot szervez.8,00 - 11,00 óra között: Szakrális Maraton  - Márton Áron 
II. CSEKE természetismereti vetélkedő (V-VIII osztályosok 20 km, Somlyói Miklós 14 km (gyalogosan, futva, biciklizve), és 
számára)Szent László KIRÁLY 54 km szakasz (futva, biciklizve)

Tájokozódási verseny Nagy-Somlyó körül: 6, 4 km9,00-10,00 óra között: CSEKE természetismereti 
2017. június 11, vasárnapvetélkedő

1.Vezetett családos, gyermekzarándoklat: Écsy L. János A célnál a szervezők meleg egytálétellel várják az 
meditációs úton El Caminos és Mária Utas szellemiségben (jele: a érkezőket.
barna T): 6, 4 km, 2 óra 30 perc 16,00 óra: Záró ünnepség

10,30 -11,30 Szentmise a kegytemplomban. 12,00 indulásA részt venni szándékozók a következő útvonalak közül 
Bővebb információk és bejelentkezés:választhatnak:
www.szakralismaraton.roI. Szakrális Maraton:
www.cseke.ro1. Szent László KIRÁLY szakasz: 54 km
Molnár Sándor: 0730-711.745Csíksomlyó  Csobotfalva – Csomortán -Sándor dombja – 
Töke Árpád: 0753-697 519Szellő - Motorsirülő - Gyimesi-hágó– Széphavas. Pogány havas – 
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II. Szakrális Maraton a Keresztény Értékekért, a Békéért és IV. CSEKE természetismereti vetélkedő
PROGRAM

Anyakönyvi hírek
Születés
Borsos Krammer Carolina Gabriela                     2017.01.04.
Bencza Samira Elena                                               2017.01.18.
Mikk Szilárd                                                             2017.03.13.
Jakab Roland Daniel                                                2017.05.07.
Isten éltesse őket!
Házasság
Virginás Győző Zsolt - Cernecky  Noémi Lenke 2017.04.27.
Mihály László Barna – Szabó Ágota                      2017.05.13.
Gratulálunk!
Elhalálozás
Fărcaș  Irén                                        1936.09.05. – 2017.04.17.
Köllő Ștefan Attila                            1951.07.05. – 2017.04.18.
Gál Gizella                                         1954.10.31. – 2017.05.06.
Nyugodjanak békében!  Őszinte részvétünk!
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