
kelyföldről, de csak azt érezzük, és az marad végző cég került olyan nehéz anyagi 
meg a köztudatban, hogy az ország egyik helyzetbe, hogy nem tudta tovább folytatni a 
legszegényebb térsége vagyunk. Nem tudjuk munkálatokat. Újra hónapok teltek el azzal, 
összekapcsolni a vállalkozói réteget, nem tud- hogy nem dolgoztak az építőtelepen. 
juk összehozni a civil szférát, nem tudjuk az Megoldásokat kerestünk, folyamatosan 
önkormányzatok szintjén megértetni, hogy egyeztettünk, hogy mit tegyünk, hogy ne 
mennyire fontos lenne az összefogás. Be- veszítsük el a turisztikai minisztérium által 
szélünk arról, hogy sokan, főképp a fiatalok megítélt 4 millió lejt, hogy ne kelljen újabb 
elmennek itthonról, de keveset teszünk azért, hónapoknak eltelnie úgy, hogy ne dol-
hogy legyen, amiért itthon maradjanak. gozzunk semmit. Egyedüli megoldás az volt, 
Beszélünk országos gyógyturizmusról, orszá- hogy egy másik cég vegye át ezen mun-
gos prioritásként kezeljük hangzatos beszé- kálatokat, alvállalkozói szerződéssel és így 
dekben, de majdnem semmit nem teszünk szeptembertől újra folytatni lehetett a kezelő 
érte. Mindenki teszi a saját kis dolgát és építését. De még így is egyvégben újabb és 
elmarad az összefogás, nem sikerül ezt a sok újabb kiviteli jellegű problémák jelentkeztek. 

Minden év végén megállunk, visszapil- keveset összerakni és egészként működtetni. Akár azt is mondhatnám, hogy naponta 
lantunk és mérleget vonunk az elmúlt év Mintha minden hullna darabokra. Nem szembesültünk ilyen problémákkal, amelye-
történéseiből, megvalósításaiból és mind- érezzük többen is ezt, vajon? ket meg kellett oldani. Most pár hete újabb 
azokról, amit szerettünk volna megvalósítani, Mindenki hamar szeretne mindent, egyre akadály került a kivitelezés útjába. A gyer-
de nem sikerült. türelmetlenebbek, idegesebbek és egyre gyószentmiklósi cég számláit adósság miatt 

Így teszek most 2017 decemberében, de ez feszültebbek leszünk. Ezt érzem városunkban zárolta a pénzügy és ráadásként az alvál-
egy picivel talán másabb lesz, mint ahogy is, és azt érzem, hogy én is ugyanígy vagyok. lalkozói szerződésre is rátette ezt a foglalást. 
eddig szoktam. Azt kell, hogy mondjam, Sokszor gondolkodom azon, hogy vajon mi Magyarán mondva nem tudjuk kifizetni 
nehéz év volt, és évről évre egyre nehezebb az, amire nem figyelek oda eléggé, mit kellene annak a cégnek az ezután elvégzendő mun-
minden. Nehéz már tervezni, célokat kitűzni, jobban csinálnom? Vajon miért nem úgy kálataiért a számlákat, hanem a másik cég 
biztosat mondani, határidőket bevállalni. Né- sikerül minden, ahogy szeretném? Vajon adósságát leszünk kötelesek törleszteni. Fel-
zem a megyét, nézem az országot és csak azt miért nem úgy alakul minden, ahogyan lebbeztek és februárig még fel van függesztve 
látom, hogy nincs egy biztos vonal, amely elterveztem? ez a probléma, de utána már kezelhetetlen. 
mentén haladni lehetne, nincs egy olyan stra- Egyik legfontosabb dolog városunk Jelenleg még az ünnepek alatt is erre kerestük 
tégia, amelyre alapozva építeni lehetne egy életében a kezelő és wellness központnak a és keressük a megoldást. És meg fogjuk 
település, egy megye, de akár az ország jövő- megépítése. Ettől függ Borszék fürdőváros találni. Van kiút erre is.
jét. Mintha minden egy hatalmas káosz lenne. jövője. 2011-ben kezdtük el az építkezést és 

Mindenki igyekszik minél többet felé- akkor még reméltük, hogy 2 év alatt meg is 
píteni, minél többet megvalósítani, de vala- épül. De minden, ami egy beruházást 
miért nem akar mindez összeállni egy egész- megbotlaszthat, az meg is történt. Volt 
be. Rohanunk, sietünk, mindent hirtelen aka- kormányváltás, amely során évekig nem 
runk megoldani és elkészíteni, de valószínű, kaptunk támogatást, hittünk és bíztunk az 
hogy elmegyünk olyan dolgok mellett, ígéretekben és ezekbe belefáradva 2015 végén 
amelyekre szükségünk lenne ennek az egész- kölcsönt vettünk fel, hogy ebből fejezzük be a 
nek a kialakításához. Beszélünk Gyergyó- létesítményt. Időközben új közbeszerzést 
széki település szinti összefogásról, de vala- kellett kiírni a teljes hálózat szerelésre, 
miért nem jutunk előbbre a beszédnél. szerencsére azóta komoly cég végezte és végzi 
Beszélünk megyei turizmusról, de nem tud- ezt az igényes munkát. Lett pénz, kaptunk 
juk még a meglévő információs irodáinkat támogatást újra a jelenlegi kormánytól és a 
sem összekapcsolni, nem tudjuk értékeinket megyei önkormányzattól, de ekkor a belső  
közös programban eladni. Beszélünk Szé- munkálatokat és a kinti területrendezést 

Miért is mondtam ezeket el? Egyre több 
embert hallok, aki egyre bizonytalanabb, már 
nem hisz abban, hogy be tudnánk fejezni 
belátható időn belül. Hallok olyanokat is, akik 
kárörvendően beszélnek erről és nem tudom 
megérteni, hogy ettől hogyan tudnak jobban 
lenni. Miért jobb az, ha kezünket tördelve 
hitetlenkedünk, elbizonytalanodunk, legyin-
tünk, és ami még rosszabb, kárörvendően 
beszélünk erről? Amikor elkezdtük az épít-
kezést, természetesen azt gondoltuk, hogy 
simán fog menni minden. De nem így történt. 
De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet be-
fejezni.

A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal közérdekű lapja
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Év végi gondolatok és beszámoló...

(folytatás a 2. oldalon)
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Az utóbbi időben sokat gondolkoztam, hogy amit az 1989-es december 22-én legalább a fő pályát megnyissuk. Minden egyébbel 
rendszerváltás után tönkretettek itt Borszéken, hogyan is gondoltam elé vagyunk készülve, a vendéglő konyha részét bővítettük ki és 
azt, hogy pár év alatt vissza tudjuk építeni? Türelmetlen vagyok én is reméljük, hogy sikerül újra beindítani a korcsolya pályát is. Tehát, 
nagyon, idegeskedem is sokat, de ezzel nem fogom megoldani a idén is lesz síszezon és semmi ok az aggodalomra.
problémákat. Tördelhetem a kezem és sopánkodhatok, de én inkább Mi is történt még az elmúlt időszakban? A szokásos önkor-
megoldásokat keresek. Mindig is azt mondtam azoknak a mányzati munka mellett, rengeteg időt és energiát fordítottunk a 
kollégáknak, akikkel közösen ezt a beruházást követjük, hogy ne a pályázatok előkészítésére. Mivel a kormánytól csak ivóvíz és 
feszültség, az idegesség határozza meg a munkánkat, egy adott szennyvíz csatorna hálózat kiépítésére valamint utak felújítására 
problémánál ne a hibást keressük, ne azt nézzük, hogy ki tévedett, lehetett pályázatokat benyújtani, mi az uniós pályázatokat céloztuk 
hanem a megoldásra és a befejezésre koncentráljunk. meg. Olyan pályázatokat készítünk elő, ahová kevés önrész szük-

Én hiszek abban, hogy minél hamarabb be fogjuk fejezni. séges. Mindössze 2 % önrészt kell befizetni ezeknél a pályázatoknál. 
Nem akarok már időpontot mondani, megtanultam az elmúlt Az idén valamivel több mint 600.000 lejt irányoztunk elő kiviteli 
években, hogy bármikor, bármi közbe jöhet. De ha összefogunk, tervek készítésére és pályázatok összeállítására. A cél, hogy 47 millió 
akkor sikerülni fog. lej értékben tudjunk fejlesztéseket eszközölni településünkön. 

Amikor ezeket a sorokat is írom, láthatja aki arra sétál, hogy A következő napokban kellene aláírjuk a szerződést a volt 49-
még most is dolgoznak. A mai nap kerültek fel az ablakszemek a es villa felújítására, a gyulafehérvári Fejlesztési Ügynökséggel. Az 
nagyobb kupolára, épül a kinti kis rönkház épület, öntik a kinti Önkormányzat tulajdonában lévő épület felújítására majdnem 3 
fürdőmedencék oldalait. Jövő héten ígéret van arra, hogy felkerül a millió lej támogatást igényeltünk. Balneológiai múzeum lesz 
második kupolára is az üvegtető. A belső munkálatoknál, a négy kialakítva benne, de úgy, hogy egyéb jellegű (turisztikai, kulturális, 
oldalépület (kádas kezelés, gyógy masszázs, iszap pakolás, orvosi stb.) tevékenységet is lehessen benne folytatni. Erre a célra lehetett 
rendelők, adminisztráció) majdnem teljesen megvan. Majdnem az csak pályázni.
összes ajtó beszerelve, padlócsempe lerakva, tapéta felragasztva, Készülnek az iskola felújítását célzó kiviteli tervek. Ezzel a 
meszelve, moketta lerakva. A földszinti rész az öltözők, mosóda, pályázattal az iskola épülete újulna meg teljesen kívülről és belülről. A 
személyzeti öltözők és mosdók, majdnem teljesen készen áll. Már teljes fűtés, villany és szaniter hálózatot kicseréljük. 100 férőhelyes 
csak a plafonra kell néhol felrakni a gipszkarton lemezeket. A teljes terem épül a tetőtérben. Teljesen új bútorzatot és didaktikai esz-
épület szerelése (fűtés, erős áram, gyenge áram, szellőzőtechnika, kőzőket vásárolnánk. Megújulna a kis tornaterem is belülről, 
uszodatechnika, szaniter) körülbelül 80 %-on áll. Az idén a külső valamint rendeznénk az iskola udvarát is. A pályázat értéke 
rendezéssel is jól haladtunk. Megvan a teljes vízhálózat és esővíz körülbelül 7-8 millió lejt jelent és március végéig szeretnénk 
elvezetés. Nagyon kevés maradt, de nagyjából megvan a szennyvíz benyújtani.
elvezetése. Ez is hatalmas munka volt. 90 %-ban elkészült a Már benyújtottuk a polgármesteri hivatal épületére az 
megközelítési útvonal és az épület körüli sétányok kiépítése. Ahol energetikai felújítást célzó pályázatunkat 1,3 millió lej értékben. 
még dolgoznunk kell az a két wellness épület, a fogadó tér és a Jelenleg kiegészítéseket kértek és várjuk az elbírálást.
folyosók része, valamint a külső befejező munkálatok. Itt azért még Elkezdtük a tervek előkészítését a városban található teljes 
van elég munka. utcai közvilágítás felújítására és bővítésére. Valamikor a június végéig 

Az elkövetkező hónapokban szeretnénk egy-két alkalommal kellene benyújtanunk a körülbelül 4 millió lej értékű pályázatot.
nyílt napot szervezni a kezelő és wellness központnál. Jöjjenek el és 
nézzék meg, hogyan is áll az építkezés, mit is jelent belülről egy 
ekkora épület. Nézzék meg, hogy mekkora munkát jelentett kiépíteni 
a teljes szerelést. Járják végig és nézzék meg, hogy mennyire nagyobb 
az épület belülről, mint ahogy kívülről tűnik. 

Megvan a pénzünk rá. Ha a tél folyamán valamelyest le is 
fognak lassulni a munkálatok, de tavasszal teljes erővel fogjuk 
folytatni. Arra kérem Önöket, hogy bízzanak abban, hogy minden 
nehézség ellenére is, de be fogjuk fejezni.

Az elmúlt időszakban arról is sokat hallottam, hogy az idén 
nem fog működni a sípálya. Nem tudom, hogy honnan tudnak ilyen 
gondolatok kipattanni, amikor meg sem kérdezett erről minket senki 
sem. Igaz, hogy év végére nehézségek adódtak a sípályát működtető 
városgazdálkodási cégnél, de szóba sem került, hogy ne nyitnánk ki a 
sípályákat. Megoldjuk azokat a gondokat is, mint minden egyebet. Az 
idén egy újabb hóágyút vásároltunk 80.000 lejért, amelyet részletben 
kell kifizessen a cég 2018 végéig, így amint az időjárás engedi és kellő 
hideg lesz, hamarabb el tudjuk készíteni a sípályák elindításához 
szükséges műhavat. Már két éjszakát mentek az ágyúk és a héten 
érkező hideg hullám segíteni fog abban, hogy minden bizonnyal 

Már dolgoznak azon a pályázaton, amely során a tűzoltó 
szertár mellé megépítenénk egy faőrleménnyel működő, nagyobb 
kapacitású kazánházat és erre csatlakoztatnánk az óvoda, 
polgármesteri hivatal, járóbeteg rendelő (diszpenzár) és tűzoltó 
szertár épületeit. Ezt a pályázatot a Leader program pályázati kiírás 
keretén nyújtjuk be, értéke kb. 1 millió lej. Ezt kiegészítve, egy másik 
500.000 lej értékű pályázat során a faőrlemény előállításához 
szükséges gépeket akarjuk megvásárolni.

A napokban kellene megjelennie a kiírási útmutatónak egy 
újabb pályázatra, amelyre csak városok nyújthatnak be igényléseket. 
Ez egy integrált pályázat 22 millió lej értékben, amely magába kell 
foglaljon infrastrukturális fejlesztést, szociális és tanügyi fejlesztést is. 
Az elgondolásunk, hogy felleltározunk minden olyan  utcát, 
amelyet még nem sikerült leaszfaltoznunk, megnézzük abból a 
turisztikai pályázatból, amelyet nem fogadtak el, azon részeket 
(sétányokat, parkolókat, tereket) amelyeket át tudunk emelni ide. 
Befoglalnánk a járóbeteg rendelő teljes felújítását, a felső-borszéki 
kultúrház felújítását és az óvoda belső felújítását. Ez az elképzelésünk, 
de lássuk mi lesz az útmutatóban. Amint megjelenik, el is kezdjük a 
tervek előkészítését.

kis

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 1. oldalról)



December végére kell elkészüljön egy nyári szánkópályának a fenntartási költségek (adminisztráció, iskola, területrendezés, 
terve. Ezt a meglévő sípályára építenénk úgy, hogy télen sízni lehet, közvilágítás, parkok karbantartása, tűzoltóság, kultúrház, 
majd a síszezon lejárta után felszereljük ezt a szánkórendszert és majd információs iroda, stb.) mellett idén is támogattuk az egyházakat 
a tél beállta előtt leszereljük, hogy újra sízni lehessen. Egy csőrendszer 25.000 lejjel, a gyerekotthont 20.000 lejjel, a Caritas egyesületnek, a 
lenne kiépítve, a meglévő sífelvonó húzná fel a szánkókat (összesen borszéki idős, beteg emberek gondozására 48.000 lejt utaltunk ki. Az 
32) a tetőre, majd onnan 17 kanyarral lehetne a jobb oldali, 814 m idei évben a tanügy minisztérium a gyereklétszám alapján, az iskola 
hosszúságú pályán visszaérkezni a felvonóhoz. Magyarországon és és óvoda működtetésére 126.000 lejt utalt ki. Ezt minden évben az 
több országban van hasonló létesítmény. Romániában csak egyetlen Önkormányzat újabb összegekkel pótolja ki. Az idén is valamivel 
egy van, Busteniben egy 500 m-es szakaszon. Mindenhol nagyon ki több mint 150.000 lejt utaltunk át, hogy fedezni lehessen ezen 
van használva, rengeteg turista látogatja. Ezzel azt érnénk el, hogy a intézmények működtetését. Fontos hangsúlyoznom, hogy az idén is, 
sípálya nem csak télen, 3 hónapig működne, hanem májustól egészen minden olyan összeget, amelyet az iskola igényelt meg is kapott. 
szeptember végéig is. A beruházás értéke majdnem 6 millió lej és Sokszor ezen a téren is megy a félretájékoztatás.
ígéretünk van a turisztikai minisztertől, hogy amint letesszük a Örvendek, hogy az idén is bővült a könyvtárunk könyv 
terveket, jövőre támogatni fognak a szükséges pénzzel. állománya újabb kötetekkel, 15.000 lej értékben, hasonlóan a tavalyi 
Megpróbáljuk, rajtunk ne múljon. évhez. Azt látom, hogy ezáltal nő a látogatottság. Egyre több gyerek 

Jelenleg folynak az egyeztetések a magyar kormány részéről keresi fel és egyre több pedagógiai tevékenységet is szerveznek 
Potápi Arpád államtitkár úrral, valamint az általuk működtetett újabban itten. A kulturális rendezvényeket is 100.000 lejjel 
marosvásárhelyi székhelyű Studium alapítvány vezetőjével, Vass támogattuk az idén. A kultúrházban sikerült apróbb javításokat 
Levente úrral. Mint említettem az elmúlt időszakban, Magyarország eszközölni, kicseréltük a nagy termek és az előtér parkettjét, valamint 
kormánya orvosoknak épít lakásokat Erdélyben. Eddig az oldalfalakra kerültek. Új hangosító berendezést és 
Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben épültek olyan lakások és kivetítő projektort vásároltunk szintén ide. Természetesen fizettük a 
az elképzelés az, hogy a következő évben Borszéken építenének felvett kölcsön idei részletét is.
hasonlót. Az Önkormányzatnak az lenne a hozzájárulása, hogy az 
építéshez szükséges telket biztosítsa. Eredetileg azt terveztük, hogy a 
felső-borszéki volt kultúrházat alakítsuk át, de ez sajnos jogilag nem 
kivitelezhető, így maradna az a változat, hogy a meglévő típustervek 
alapján épüljenek meg ezek a lakások. Ezen beruházások összértéke is 
eléri az 1,5 millió lejt. Csak zárójelben említeném meg, hogy 
valamikor szeptemberben keresett meg egy gyergyószentmiklósi, de 
Marosvásárhelyen dolgozó balneológus doktornő, hogy amint 
beindul a kezelő központ, szeretne Borszékre jönni dolgozni. A 
legfontosabb kérdés ilyenkor meg az, hogy tudunk-e orvosi lakást 
biztosítani. 

Azért írtam le ezeket, hogy lássák Önök is, igaz, hogy más 
nagyobb beruházás nem történt az elmúlt időszakban, de a készülő 
fejlesztéseket rengeteg irodai munka előzi meg. Rengeteg időt és 
energiát vesz fel mindezeket előkészíteni, követni és irányítani. 
Majdnem hetente kapjuk a kiegészítéseket kérő átiratokat 
Gyulafehérvárról. Rengeteget kell utazni Bukarestbe, Csíkszeredába, 
Gyulafehérvárra és nemcsak. De újabb pénzeket csak úgy lehet 
szerezni, ha kellőképpen előkészítjük, ha utánajárunk, és ha sikerül 
megfelelő terveket, pályázatokat elkészítenünk.

Szeretném megemlíteni, és tudom, hogy lesznek olyanok akik 
nem fognak ezzel egyetérteni, de miután a kormány azt tervezi, hogy 
az elkövetkező évekre nem fogja engedélyezni az önkormányzatok 
számára személyautó vásárlását, és miután már a 9 éves Skoda 
hivatali autóban már több mint 400.000 km van, egyre több pénzt 
költünk a javítására is és hosszú utakra már egyáltalán nem ajánlott 
vele utazni, biztonság szempontjából, úgy döntött a képviselő 
testület, hogy egy új személyautót vásárolunk, a régi autóval helyben 
és a rövidebb utakon járnánk, az újat meg a hosszabb utak 
megtételénél vennénk igénybe. Évente körülbelül 100-120.000 km-t 
teszünk meg az Önkormányzat érdekében. 

A költségvetésünkről azt mondhatom, hogy elég jól alakult az 
idei évben. Több mint 1 millió lej többlet bevétellel számolhatunk 
most év végén, mint amennyivel terveztünk még év elején. A 

burkolatok 

Egyik legégetőbb probléma továbbra is a tűzifa kérdése. Még 
akkor is, ha az idén viharok sújtották a települést, hatalmas károkat 
okozva úgy a városban, mint a környező erdőkben, rengeteg fenyőfát 
ledöntve, sem sikerül rendezni ezt a problémát. Egy rossz erdészeti 
törvénynek köszönhetően a lebélyegzett és kidőlt famennyiség csak 
20 %-át minősíti az erdészet tűzifának, a többit már kötelesek 
vagyunk értékesíteni épületfa áron, amely háromszorosa a tűzifa 
értékének. Az idén sem sikerül több mint 600 köbméter fát kiosztani, 
amely csak 120 családnak lesz elég. Ezt viszont csak önköltségi áron, 
kb.100 lejért értékesítjük. Az elmúlt napokban jött az értesítés a 
polgármesteri hivatalhoz, hogy az erdészet is tűzifa telepet létesített, 
és az igényléseket a tanácshoz kell benyújtani. A probléma viszont az, 
hogy jóval drágább, 140 lej körüli árért lehet vásárolni és, hogy a telep 
a hollósarki, Szárazvölgyön található Czifra háznál van.  A távolság 
meg majdnem 20 km Borszéktől és ez újabb költséget jelent a 
vásárlónak. A következő napokban azok a személyek, akik nem 
kapnak ebből az általunk kiosztásra kerülő famennyiségből, átiratot 
fognak kapni az erdészet által felajánlott lehetőségről, és amennyiben 
érdekeltek azt jelezzék nálunk. 

A héten a Romaqua Group Rt, a borvíztöltődét működtető 
cég támogatást ítélt meg több helyi civil szervezetnek, többek között a 
Borszékért alapítványnak 100.000 lejt. Ebből az összegből karácsonyi 
csomagot fognak kapni a gyerekotthon lakói és azon kisebb 
nyugdíjjal rendelkező személyek, akik nehezebb körülmények között 
élnek. A többi összegből, a képviselőtársakkal és a civil szervezetek 
vezetőivel egyeztetve azt döntöttük, hogy egy 9 személyes kisbuszt 
fogunk vásárolni. Minden évben, sokszor az a probléma, hogy 
előadásokra, fellépésekre, sport rendezvényekre kellene utazni, főleg 
gyerekeknek, és nincs amivel. Így megoldható lenne az, hogy kisebb 
létszámú csoportok a Czifrasarok néptánccsoporttól, a Tündérkert 
virágaitól, vagy akár kórustagok, a gyerekotthon lakói, az ifjúsági 
szervezet, a nyugdíjas klub, sport tevékenységeket végző egyesületek, 
ha utazniuk kellene ,akkor használhatnák ezt.
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(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 2. oldalról)
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Régóta megfogalmazódott az az igény is, hogy sok kevesebb kutya kerülne ide, és többi intézkedésekkel együtt 
nyugdíjasnak mennyire nehéz lejönnie Alsó-Borszékre, mivel  itt van megoldható lenne ez a probléma is.
a gyógyszertár, a polgármesteri hivatal, az üzletek többsége, a posta Hosszúra sikerült ez a beszámoló, de úgy éreztem, hogy 
hivatal és, hogy jó lenne ha havi egy-két alkalommal, még ha nem is ezeket mind el kell mondani, elkerülve azokat a félre tájékoztatásokat, 
hivatalosan , de meg kellene oldani a le és felszállításukat. Ily módon amelyeket egyesek folytatnak. Mindig is azt mondtam, hogy ha 
megoldhatónak látom. A borvíztöltőde vezetőségének meg bármilyen kérdés lenne, tegyék fel nekem vagy kollégáimnak akár 
köszönjük a felajánlott támogatást. telefonon, facebook-on, emailben vagy természetesen szóban. 

Közben tervezzük a jövő évet, olyan körülmények közepette, Ne hagyjuk, hogy mindaz, amit felépítettünk hiábavaló 
amikor a Kormány pénzt akar elvenni a településektől, olyan legyen, ne álljunk le még akkor sem, ha fáradtnak, fásultnak érezzük 
intézkedéseket hozva, amelyekkel egyre nehezebb helyzetbe hozza magunkat. Gondolkozzunk el azon, hogy vajon mi az, ami mellett 
ezek működését. elmegyünk naponta és nem vesszük észre? Gondolkozzunk el, hogy 

Dolgozni fogunk azért, hogy a felsorolt pályázatok sikeresek vajon mi kellene ahhoz, hogy összekösse mindazt, amit eddig fel-
legyenek és igyekezni fogunk azon, hogy mindazt, amit közösen az építettünk? Gondolkozzunk el azon, hogy vajon mi az, ami által 
elmúlt években megépítettünk fenntudjuk tartani. Tervezzük a megvalósítható az, hogy mindez teljes legyen, Egész legyen.
kultúrház külső felújítását, az alsó-borszéki járdák mentén a Egyre többet beszélgetve más településeken is, ahol nagyjából 
megrozsdásodott korlátok teljes cseréjét, a szintén itt található ugyanazok a gondok mint nálunk, ahonnan ugyanúgy elmennek a 
központi parkban egy újabb, nagyobb, tartósabb elemekből fiatalok, ahol ugyanúgy megvan a közöny, az érdektelenség, ahol 
elkészített játszópark megépítését, a sportcsarnok fűtésének a ugyanúgy hiányzik a közösség, ahol ugyanúgy felszínre törnek az 
megoldását és egyéb javításokat. indulatok újabb és újabb feszültségeket szülve, azt javaslom, hogy 

A héten úgy döntöttünk a választmányban, hogy a jövő évben indítsunk el egymás között egy párbeszédet. Nevezzük ezt újra 
a legfontosabb prioritásként a kóbor kutyák helyzetének az orvoslását tervezésnek. Adjuk azt a nevet neki, hogy „Merre tovább, Borszék? 
fogjuk kezelni. Akármennyibe is kerüljön, de meg fogjuk építeni a Merre tovább, fiatalok? Merre tovább, akik itthon maradunk? ”. 
menhelyet és megoldjuk a működtetését bármennyire  legyen Szervezzünk minél több beszélgetést. Hívjunk meg szakembereket. 

 ez. Az elmúlt években mindenfele érdeklődtünk, de senki nem Tanácsosok, civil szervezetek, egyházak, pedagógusok, fiatalok, 
vállalja a kóbor ebek befogását és elszállítását. Az a kevés menhely, vállalkozók, nyugdíjasok, mind üljünk le és beszélgessünk, keressünk 
amely az országban van, tele van teljesen. Leghamarabb az megoldást közösen. Építsünk közösséget. Másképp minden 
ivartalanítással kell kezdenünk, és fontosnak tartom, hogy megértse a hiábavaló lesz. Másképp nem lesz meg az Egész.
rendőrség, csendőrség és a borviztöltőde vezetősége, hogy közösen Ezen gondolatok után, szeretném megköszönni mindazok 
kell fellépjünk, hisz a legtöbb eb a borvizet szállító kamionokkal munkáját, akik mellettünk voltak, együtt dolgoztak velünk, 
érkezik városunkba. Máshol úgy oldják meg a kóbor kutyák támogattak és biztattak az elmúlt évben is. Kívánok minden kedves 
helyzetét, hogy összefogják, kamionokra pakolják, és a sofőr meg jó borszéki lakosnak és minden kedves ismerősnek boldog karácsonyi 
pénz fejében mielőtt beérne a településre, szabadjára engedi azokat. ünnepeket és egy biztonságosabb, szebb jövőt! Boldog újévet! 
Én úgy gondolom, hogy ha állandóan ellenőrizve lennének, akkor 

nehéz 
is

(folytatás a 3. oldalról)

December az advent, a várakozás szorongva vártak mind a borszéki, mind a 
időszaka. De nemcsak. Decemberben jön a maroshévízi Gyerekotthon növendékei, 
Mikulás, karácsonykor az Angyal. illetve a borszéki napközis tanulók. Kissé 

Mosneág Ilona és segítőtársai megszeppenve ugyan, de szavaltak, 
jóvoltából az idén is elkészült a nagy adventi énekeltek, táncoltak, taekwondo harcmű-
koszorú, és december 3-án meggyújtották vészet - elemeket mutattak be a Mikulásnak, 
az első adventi gyertyát. A Gyerekotthon aki szaloncukorral, majd manósapkákkal és 
lakói már egy nappal hamarabb ajándék- egyéni csomagokkal köszönte meg a 
csomagot kaptak a Borszéken tartózkodó produkciókat. Azután alapélelmiszereket, 
bonyhádi delegáció tagjaitól. Személyesen a ruházati cikkeket, higiéniai- és tisztálkodási 
város polgármesterasszonya, Filóné dolgokat hordtak be a Gyerekotthonba. Vik-
Ferencz Ibolya látogatta meg a Gyerek- torral beszélgetve megtudtam, hogy mint-
otthont, és adta át a település ajándékát. egy 9,5 tonna segélyt hoztak Erdélybe, a Székelyföldre, közel 19 

December 4-én Dunaföldvár testvértelepülésünk polgár- millió Ft. értékben. A humanitárius szervezet a sok önzetlen 
mestere, Horváth Zsolt, és felesége Ágnes, illetve a Magyar Máltai felajánlást gyűjti össze, és gondoskodik azok célba juttatásáról a 
Szeretetszolgálat érkezett Borszékre, köztük régi ismerősünk, rászorulóknak. Szép és nemes cselekedet.
barátunk Jákli Viktor önkormányzati képviselő, kedves felesége Megható és ünnepélyes volt ez a Mikulás-járás. Látszott, 
Szilvia és a többi önkéntes. Velük jött a jóságos Mikulás is, akit hogy a gyerekek boldogok.

MIKULÁSJÁRÁS A GYEREKOTTHONBAN

Farkas Aladár

Mik József,
Polgármester

fotó: farkas Aladár
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TANÁCSÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A november 28-i rendkívüli tanácsülésre lapzárta után került javították, ezért a régi besorolást újra kell gondolni. 

sor. Ez úton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat az ott elfogadott A 109-es határozat a Zimmethausen Technológiai Líceum 
határozatokról. modernizálási tervét fogadta el.

104-es határozat a maroshévízi erdőből kitermelt 58 köbméter A 110-es határozat a Kalandpark kivitelezési tervét hagyta 
épületfa értékesítését hagyta jóvá. jóvá.

A 105-ös határozat 2911 köbméter épületfa és 750 köbméter A 111-es határozat módosította a helyi költségvetést. Pénzt 
tűzifa értékesítését fogadta el. kapott az iskola, a kultúra, illetve a működés zökkenőmentes 

A 106-os határozat újabb 977 köbméter famennyiség biztosítása érdekében belső átcsoportosítások történtek.
értékesítését hagyta jóvá. A 112-es határozat korábbi határozatok nevének módosítását 

A 107-es határozat elfogadta a város utcanévjegyzékét. hagyta jóvá.
A 108-as határozattervezetet elhalasztotta a következő A 113-as határozat jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a 

tanácsülésre. Az utcák és területek adózónákra való besorolásáról van hozzá tartozó terület köztulajdonba vételét és betáblázását a 
szó. Az utóbbi időben több utcát modernizáltak, infrastruktúráját Telekkönyvi Hivatalnál.

Farkas Aladár

Azt az éjszakát, amelyben az óesztendő az újesztendőbe csattogást szolgáltattak  az összeverődött csoportok). Csattogatni újév 
fordult, izgalmas lelkifeszültség, borzongás közben élték meg elődeink. éjszakáján – a sötétség és világosság harcát tekintve – a legdrámaibb 
Titokzatos erők hatalmában érezték magukat, amelyek hatására az órákban kezdenek, amikor úgy tűnik, hogy a világosság már-már nem 
állatok emberi nyelven szólalnak meg, a lány megtudja, ki lesz a képes kitörni. Zajkeltéssel „űzik el” a rosszat, félelmet jelentő 
jövendőbelije, s egyes ténykedések varázserővel hatnak ki az egész sötétséget. A néprajzkutatók szerint is ebben az újévi szokásban is 
elkövetkezendő esztendőre. pogány hiedelem nyomait lelhetjük fel. Karácsony, újév táján riasztóan 

Vigyáztak, hogy meg ne szegjék a hiedelmek szabályozta hosszúak az éjszakák, a régi emberek nyilván félhettek attól, hogy a 
kötöttségeket, mert még az újesztendőre virradó éjszakán véletlenül a sötétség végleg legyőzheti, elnyelheti   a világosságot.
szárítón maradt a kimosott ruha is vészt idézett elő. A hiedelem szerint  Az „aranycsitkó járás” egyre ritkább lesz a vidékünkön, ez is ősi 
az ottfelejtett ruha azt jelentette, hogy valaki felakasztja magát annál a elem, még a karácsonyi ajándékozás- tehát keresztény témakör előtti 
háznál. elem – a gyermekeket ajándékozta meg csengőjét rázva, nyihogva, 

Evés-ivás, mulatozás nem volt eleinknél, az este leszálltával nyerítve – az aranycsikó. Felijesztette álmukból a gyermekeket, de meg 
harangkondulásra tömegesen a templomba siettek olyan hangulatban, is ajándékozta őket; az ajtót megnyitva ajándékokat, diót, almát dobott 
mintha személyi haldoklóként érzékelnék az elmúló évet, amiből már a szobába.
csak pár óra van hátra. A mi élő áldást hozó „aranycsitkónk” nagyanyánk volt, aki a 

Éjfélkor valóban búcsút kellett venni- természetesen  drámaiságot azzal fokozta, hogy a nyihogást abbahagyva arra várt, 
harangzúgással. A Mezőségen sok helyen-falumban, Magyarózdon is- hogy leszálljunk az ágyból felszedni az ajándékokat; erre egy újabb 
legények, férfiak a toronyba kapaszkodtak fel, egyházi énekeket rohamot indított az ajtó ellen. Mi, gyermekek, visítva menekültünk 
énekeltek („Ez esztendőt megáldjad”) majd többszörös „Boldog vissza az ágyba. A felkelés előtt még egy meglepetést tudott szerezni a 
újévet!” kiáltanak,amit a falu utcára sereglett népe „Viszont” hajnali újévi pánkóval. Miután az „aranycsitkó” képében a nap legyőzte 
üdvözléssel viszonoz. a sötétséget, a napjelképe volt a kerek, aranysárga sütemény is az újév 

Harangkondulással, a felhangzó kiáltásokkal egyidőben a falut ígéretének jelképeként a bőség és gazdagság varázslataként.
környező domboldalakon magasra lobogó tüzeket gyújtanak, lángoló  Ha kiveszőfélben is, ha halványodóban is vannak ősi 
szalmacsóvákat hajigálnak, vagy a hegyről alágurítják a tüzes- szokásaink, ha az aranyszőrű csikó már nem nyihog az ajtók előtt- 
kerekeket. legalább újév tájékán emlékezzünk meg róluk. A régi köszöntéssel: 

És még megvan a faluban – őseink hagyományát fenntartva – a BORT, BÚZÁT, BÉKESSÉGET! - ez még megmaradt – kívánjunk 
CSATTOGATÁS. Még sötétben, hajnali derengés előtt csattogni egymásnak egy BOLDOGABBAT!
kezdenek az ostorok (ezelőtt még ökörcsengőt is rázva fülrepesztő 

Advent a várakozás, készülődés időszaka, amikor olyanoknak, akiknél jól jön a segítség. Tizenöt tartós élelmiszert, 
karácsonyra készülődve jobban odafigyelünk egymásra, próbálunk édességet, gyümölcsöt tartalmazó csomagot készítettek és vittek 
jobbak lenni, az egymás iránti szeretet, törődés cselekvésre sarkall. házhoz, örömet szerezve a megajándékozottaknak. A csomag 
Ezt történt, amikor a tettrekész nyugdíjasok és a katolikus tartalmához nagylelkűen hozzájárult a Green-Belle KFT (La doi 
nőszövetség elhatározta, hogy a közelgő ünnep alkalmából ajándék- pasi). Az ajándékozási akció szervezői megtapasztalhatták, 
csomagokat készít idős, főleg egyedül élő lakosok számára, mennyire igaz, hogy jónak lenni jó!

"JÓNAK LENNI JÓ”

Ballai Erzsébet

ÚJÉV, ÚJESZTENDŐ...

Kolbert Tünde
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Ilyenkor decemberben fénybe öltözik a város… Ilyenkor Az első esemény elteltével nem lankadt  a „hangyaboly”, 
decemberben az emberek elözönlik az üzleteket, keresve a legjobb hanem gőzerővel készülünk a karácsonyra. Beszélünk az ünnep 
ajándékot… Ilyenkor decemberben jobban figyelünk egymásra, valódi értelméről. Az adventben, a várakozás időszakában pedig 
kedvesebbek vagyunk, megértőbbek, és jótékonykodunk… És arra bíztatjuk a gyerekeket, hogy legyenek türelmesebbek 
ilyenkor decemberben még inkább hangyaboly jelleget ölt, az egymáshoz, figyelmesebbek társaikkal. Próbáljuk megértetni velük, 
amúgy sem csendes és békés óvoda. hogy nemcsak kapni jó, hanem adni is, és mit is ajándékozhatnának 

December az óvodai oktatásban az ünnepekről, az ünnepre ők egymásnak, ha nem SZERETETET.
való készülődésről szól. A sort a Mikulás-várás, Mikulással való A szeretet és az ajándékozás jegyében kerülnek majd 
találkozás kezdi. Hagyománnyá vált városunkban az elmúlt bemutatásra advent utolsó hetében a karácsonyi „szerepek” is, 
években, hogy az óvodások és kisiskolások a kultúrotthonban hiszen ezeknek a kis gyermekeknek nem kevés munka betanulni a 
találkoznak a fehér szakállas, jó, öreg Mikulással, aki nem szokott szövegeket, kiállni bátran, és előadni, még akkor sem, ha ez 
csalódást okozni rajongóinak, és viselkedésüktől függetlenül, kívülállóként egyszerűnek tűnhet. Ez is egy ajándék. Ajándék a 
minden gyermeket megajándékoz egy kis csomaggal. Itt mondok gyerekektől a szüleiknek, és a megszületendő kis Jézusnak. Kérlek 
köszönetet Mosneág Ilikének és kis csapatának, akik fáradságot benneteket, kedves szülők, fogadjátok ezeket az ajándékokat oly 
nem ismerve készültek, hogy mosolyt csalhassanak kicsik és nagyok nagy szeretettel, amilyennel a gyermekeitek készítik és adják nektek.
arcára. Tanusíthatom, hogy sikerült nekik. Ugyancsak köszönettel Ugyanilyen szeretettel kívánok és is a Tündérkert Óvoda 
tartozunk a polgármesteri hivatalnak, akik anyagilag támogatták a munka- és gyermekközössége nevében áldott, békés karácsonyt és 
rendezvény létrejöttét. boldog új évet minden kedves olvasónak!

ILYENKOR DECEMBERBEN…

Advent az „adventus”latin főnévből származik, és eljövetelt, vele, és azt kérdezte tőle: mi a mosolyának a titka. Akkor a 
megérkezést, bekövetkezést jelent. Igei alakja: advenio-, veni,- fiatalember belenyúlt a zsebébe, elővett egy rongyossá gyúrt papírt, 
ventus annyi mint odajön, megérkezik, közeledik (Györkösy). kisimította és megmutatta a paptestvéremnek,- és ő ezt olvasta arról 

Az egyházi szóhasználatban az advent első sorban a a ficújról: „a kiskapu mindig nyitva áll.” Elmesélte a fiatalember, 
karácsonyt megelőző négy vasárnapot átívelő időszakra, az egyházi hogy ezt a cetlit édesapjától kapta akkor, mikor az apja megtalálta őt 
év kezdetére utal. Tartalmi jelentése több rétegű. Felidézi az egy aluljáróban, és elmondta, hogy ő neki megbocsájtott, és a kapu 
Ószövetséget, amelyben Isten kiválasztott népe évezredeken át nyitva van. Ez a fia a beszélgetések nyomán úgy döntött, hogy egy 
várakozott az emberiség megváltójának, szabadítójának,   éjs zaka haza megy. Meg merte tenni, bátorságot gyűjtött, elindult, és 
megmentőjének eljövetelére. Keresztény hitünk tanítása szerint ez a a kiskapu nyitva volt. Szobája ajtaja szintén nyitva volt, az ágy meg 
várakozási idő Krisztus születésével már beteljesedett. volt vetve, ruhástól bújt bele,- ki tudja, mikor aludt utoljára meleg 
 Isten azonban Krisztus által újabb ígéretet tett az ágyban? Reggel mikor felébredt, ott látta édesapját az ágya mellett 
emberiségnek. Megígérte, hogy a világ végén újra eljön, és végképp könnyes szemmel. Várta gyermeke hazatértét, várta gyermeke 
megvalósítja azt az országot, amelyről az emberiség kezdet óta ébredését.(...)
álmodozik, és amelynek csíráját Krisztus egykor közibénk ültette. Miért mondtam el ezt a történetet, mely most is megérint? 
Azóta Krisztus követői az Úr eljövetelének várakozásában élnek. Adventet kezdünk, karácsony nagy ünnepére készülünk. Minden 
Ennek tudatosítására és elmélyítésére szolgál az évente visszatérő mozgásba jön körülöttünk, teszünk-veszünk, vásárolunk, 
advent. (…) Hogy mindez mikor következik be, senki sem tudja. programokat szervezünk...
Éppen ezért csak javunkra válhat, ha most, az új egyházi év első De vajon nem az Úristen indul felénk, adventus-eljövetel, 
napján felolvassuk Jézus mozgósítási parancsát, amellyel állandóan megérkezés. Mi lenne akkor az én feladatom adventben? Hogy 
készültségbe helyezi Isten népét: Mt. 24, 37-44. Mit kell tegyek, vagy túlfussam, túldolgozzam, túlszervezzem azt, és megérkezvén az 
egyáltalán tennem kell valamit? ünnep, a fáradság és üres lelkem fájdalmával kimondjam: hála 

Egy paptestvérem útja sokszor vezetett át az egyik nagy Istennek, ez is eltelt, ezen is túl vagyunk... Nem-e az én életemben is, 
vasútállomáson. Látván az ottani helyzetet eldöntötte, hogy a az adventnek az lenne a kiemelt feladata, hogy bármennyire is 
társadalom peremére szorult emberek mellé áll. Hiszen látta,hogy messze kerültem az atyai háztól, bármennyire is rossznak élem meg 
ott az állomáson a csövesek, a koldusok, a drogosok ülnek, életem és emberségem, az Atya hozzám is eljött Fia, Jézus áltam, 
álldigálnak üres tekintettel, borostás arccal, piszkosak, büdösek, nekem is átadta a cetlit: „a kiskapu mindig nyitva áll”. Az életem 
szomorúak. Elkezdett beszélgetni velük. Arra lett figyelmes, ogy szomorú és nehéz pillanataiban elő kellene venni és elolvasni, hogy 
van közöttük egy fiú, aki ugyanúgy néz ki, olyan elesett, szegény és mosolyt csaljon az arcunkra. És az az idő, amelyben talán mi is 
mégis mosoly van az arcán. Közben belenyúl a zsebébe, valamit elindulunk egy éjszaka a kapu felé, a találkozás pillanata az ünnep 
kivesz, elolvassa, visszateszi, és ismét mosoly van az arcán. Szóba állt lehet számomra is.

MIRŐL SZÓL AZ  ADVENT ?

Márton József plébános

Mihály Emese
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megtanulhatja, mit kell és mit lehet megtennie.
9. Bátorítás
A szavaknak erejük van. Szárnyakat adhatnak egy gyereknek, 

de össze is törhetik őt. Úgyhogy gondosan válogasd meg, mit 
mondasz neki.

10. Őszinteség és becsületesség
Az a gyerek, aki fiatal korában megtanulja az őszinteséget, 

később felnőttként is könnyebben lesz őszinte másokkal. Ez pedig azt 
jelenti, hogy jobban fog aludni, jobban élvezi az életet, és jobban érzi 
magát másokkal.

11. Remény
Hinnünk kell abban, hogy a dolgok jobbá válhatnak! Ez erőt 

ad nekünk és kitartást. Segíteni fog minket abban, hogy túljussunk az 
élet nehezebb szakaszain.Még csak december eleje van, de az üzletekben már 

12. Tudatosságmegjelentek a karácsonyi díszek, és az élelmesebb gyerekek nekiláttak 
A tudatos élet és a tudatos szülői viselkedés nagyon fontos. a kívánságlistájuknak is. Ugyanakkor az is igaz, hogy a mai 

Néha le kell lassítani, és át kell gondolni, kik is vagyunk, merre is gyerekeket elég nehéz lenyűgözni, tele van az életük ingerekkel. Nem 
haladunk. És ezt meg kell tennünk a gyerekeinkkel kapcsolatban is.csoda, ha szülőként az ember felteszi a kérdést magában, hogy vajon 

13. A természet tiszteletemit adjon neki, amitől boldog lesz.  Pedagógusként összegyűjtöttem 
Az a gyerek, aki megtanulja tisztelni és szeretni az őt néhány példát a legfontosabb ajándékokkal, amelyeket senki mástól 

körülvevő természetet, meg is tudja védeni. A szülők gyakran kérik a nem kaphatnak meg, csak tőled. Egyiket sem fogod a boltokban 
gyerekeket, hogy tartsanak rendet a szobájukban. Miért nem kérjük megtalálni….
meg őket arra, hogy a szobájukon kívül is tartsák rendben és tisztán a 1. Pozitív megerősítés
környezetüket?Néha egy megerősítő szó is elég, hogy egy egész élet 

14. Önbecsülésmegváltozzon tőle. Légy hát biztos abban, hogy a gyereked tudja, 
Azok az emberek, akik ismerik önmagukat, jó eséllyel milyen nagyra becsülöd őt, és persze ezt fejezd is ki minden egyes 

magabiztosak, és megtanulják saját magukat értékelni, becsülni. alkalommal, amikor csak tudod.
Aztán pedig felnőttként is jobban becsülik a saját értékeiket – akkor 2. Puszik és ölelések
is, ha senki más nem tesz így.Tudd, hogy a gyereked soha nem túl nagy ahhoz, hogy 

15. Az öledbe ülnifizikailag is kifejezd számára, mennyire szereted, becsülöd, és milyen 
És az öledben könyvet olvasni, mesélni, beszélgetni. Az nagyra tartod. (Ha ő kéri, hogy ne puszilgassák, az más.)

öledben ülni egy gyerek számára... a legjobb hely a világon.3. Közös étkezések
16. Egy otthon, ahol hazavárjákAmikor együtt eszünk, akkor általában olyan dolgokról is 
Az az érzés, hogy tudod, van valahol egy hely, ahova bármikor szót tudunk ejteni, melyekről máskor nem. Az a család, amelyik 

hazatérhetsz, a legjobb, legédesebb érzés a világon.együtt eszik, jó eséllyel együtt is marad.
17. Hűség a társad iránt4. Képesség arra, hogy bármiben megláthassa a szépet
A társad iránti hűséget a gyerek is észreveszi és méltányolja Segíts a gyerekednek abban, hogy megtalálja a szépet 

majd.bármiben... és bárkiben, akivel találkozik.
18. Szeretet5. Állandóság
A legfontosabb dolog, amit adhatsz a gyerekednek, az a A család és az otthon állandósága az az alap, amire a gyerekek 

szereteted. Abból aztán adjál minél többet.az életük hátralévő részét építeni tudják. Tudniuk kell, hogy hol van a 
helyük a családban, kiben bízhatnak meg, és ki az, aki törődik velük.

Kovács J.6. Idő
Az idő egy olyan ajándék, amit soha nem vehetsz vissza, és 

amit soha nem adnak vissza. Szóval, gondold meg jól, hogy kire (vagy 
mire) áldozod!

7. Együttérzés
Az élet nem habos torta. Ha rossz dolgok történnek, akkor is 

fontos, hogy a gyereked érezze a támogatásodat. Így később ő is 
együttérzést tanúsít majd mások iránt.

8. Fegyelem
A fegyelem szabályokat jelent és következetességet. 

Alapvetően pozitív és megerősítő, nem pedig büntető. A gyereknek 
meg kell tanulnia, hogyan viselkedjen másokkal, hogyan érhet el 
eredményt, hogyan valósíthatja meg az álmait. A fegyelem révén 

AJÁNDÉK, AMIT A GYEREKEDNEK ADHATSZ – EZEKET SOSEM FOGJA ELFELEJTENI

fotó: Antal Károly
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mindezeknek a megfigyelőivé válunk, megkapjuk azt az isteni üzenetet, Nagy Zoltán
ami mindenre fényt derít és  mosolyogva látjuk meg az üzenet igazságát. ANGYALI ÜZENET
A szellemvilágban és a tudatallatinkban ismeretlenek a tagadó szavak, Mottó: „Minden egoista összetéveszti a
mert ellentmondanak a teremtésnek. Ha a három üzenetet véleményeket és a nézőpontokat a tényekkel.
összeolvassuk, így hangzik: Te vagy a fontos, Te kell jól érezd magad, Tovább, nem tud különbséget tenni egy
mert Isten vagy.  A senki minősége az Enki isten nevéből ered. Ahhoz, esemény és az arra adott reakciója között.
hogy az isteni minőségünk megnyilvánulhasson, „senkikké” kell Minden egoista a szelektív érzékelés és a
válnunk és akkor vagyunk „mindenek”. Csak az Ego akar lenni mindig  torzító értelmezés nagymestere.”
valaki. Ha minden terhet, gondot, egot le tudunk vetkőzni, a teremtő 
Isten minősége nyilvánul meg bennünk, azok, akik vagyunk és Amikor a Földre jövünk tanulni, a magasabb rezgésű síkokból, 
meglátjuk, hogy a szerepeket is mi osztottuk ki magunknak, aminek a nagyon könnyen elvállaljuk a ránk szabott feladatokat. Fentről nézve 
főszereplői is mi vagyunk. Ennek az igazságát népmeséink is lépten-minden olyan könnyűnek tűnik, de amikor beérkezünk a sűrű, korlátolt 
nyomon igazolják, csak már ezt is elfelejtettük, annyira bele-anyagi világba, azt is elfelejtjük, miért jöttünk, kik vagyunk és mit 
bonyolódtunk a szerepbe. Isten úgy szórakozik, hogy teremt magának keresünk itt. Annyira eltávolodtunk a forrásunktól, hogy a fentről jövő 
egy történetet. Minden ember egy történet és ezt Isten megfigyelőként figyelmeztetéseket sem vesszük észre. Pedig állandóan figyelmeztetnek, 
éli meg, ezáltal tökéletesíti a teremtett világát. Isten teremtett világában kezdetben finoman, majd egyre durvábban, hogy meglássuk 
mindig rend van. Csak az Ego az, aki ezt másként éli meg, mert mindig tévedéseinket és azt, hogy letértünk az általunk választott útról. Még 
mást akar és végső fokon ez idézi elő a bukását is. A „szer” jelentése azok is letérnek, akik már tudatosak a Fény világára, csak néha kilépnek 
„rend” és a népmesék így kezdődnek: Egy-Szer volt, hol nem volt, volt ebből a tudatosságból és ilyenkor az Ego átveszi lelkünk fölött a hatalmat 
egy-Szer, aki létrehozott egy történetet. A hol nem volt, az senki volt, aki és mindent úgy tesz, hogy embertársai előtt tündökölhessen valamivel. 
bármi lehet, de ebben az egy szer-ben mindig rend-szer van. A sötét erők Az Ego az, aki sértődik, valamiért mindig bántva érzi magát, igaz-
vagy rossz gondolatok csak azt tudják, hogy lehet az egyről a kettőre ságtalannak tart minden figyelmeztetést, amit a fentiek, embertársain 
jutni. De a nullába, a semmibe soha sem látnak bele, ahol minden keresztül küldenek üzenet formájában. Ha megvilágosodik előttünk az 
lehetséges, mert az alacsony rezgésükkel ezt képtelenség megtenni. Ha a üzenet értelme, rögtön visszatérünk önmagunkhoz, isteni mivol-
rezgésük arra a szintre emelkedne, amivel ezt megtehetnék, képtelenek tunkhoz és megtaláljuk egyensúlyunkat. Azt mondják, hogy az ördög 
lennének a rosszra, mert fénnyé válnának. Amikor szert tartunk, az rossz szándékát Isten bármikor jóra fordíthatja, de ahhoz, hogy a Fény 
isteni renddel lépünk kapcsolatba és ha a figyelmünket a szer-felé forduljunk, az Egot a sárga porig kell megalázni, büszkeségét 
vezetünkre fordítanánk, hagynánk, hogy a szer vezessen, állandó összetörni. Olyan fájdalmakat okozni neki, amitől elveszti önmagát, s 
egyensúlyban tartanánk magunkat. Egész-ségben élnénk. akkor hamarosan megjelenik a Fény, mert ő addig félreállt. Különösen 

„Két kicsi lélek, akik nagyon szeretik egymást. Az egyik azt akkor érezzük fájdalmasnak az üzenetet, ha ezt a legközelebbi, 
mondja:- Szeretnék lemenni a Föld nevű bolygóra, hogy megtanuljam a legbizalmasabb embertársunktól kapjuk. Főleg akkor, amikor azt hiszed, 
megbocsájtást. A másik azt mondja: - Én is veled megyek, hogy mindent jól csinálsz és ő téged mégis embertársaid előtt a legutolsó sorba 
segítselek az utadon. Fentről megszólal Isten hangja: - Akkor te nagyon tesz. Például azok a szavak, hogy „nem te vagy a fontos”, „nem te kell jól 
gonosz kell légy, úgy is vállalod? – Igen, bármi legyen az, érte megteszem. érezd magad” és „te egy senki vagy”. Az ilyen esetekben a legtöbb ember 
S amikor a Földre értek, ezt mindketten elfelejtették.”(Kondra József)ezt képtelen feldolgozni. Van aki hirtelen felkap valamit és olyant tesz, 

Kívánom, hogy mindannyiunkat az isteni bölcsesség vezéreljen aminek a jóvátétele többszöri leszületést követel. Mások bosszút 
és akkor minden pillanatunkban meglátnánk, hogyan mosolyog ránk a forralnak, de legtöbbünket olyan mélyreható harag önti el, ami örökre 
nap, amit a belülről kiragyogó fényünkkel örömmel tudnánk szóló utálatot vált ki. Bármelyikről is legyen szó, megterheli az életünket. 
viszonozni.  Még a minden terhet feloldó megbocsájtás is nehezen jön létre. Ha 

képesek vagyunk visszahúzódni a saját körünk közepére, és 

Rengeteg új (számszerint 550 db. ) bestsellernek, azaz ifjúsági regények kerültek fel a könyvtár polcaira, mint Roald Dahl, 
sikerkönyvnek számító kötettel bővült a „Kamenitzky Antal” Városi Tea Stilton, Geronimo Stilton, Rick Riordan, James Patterson, John 
Könyvtár gyűjteménye. Mindez annak a Borszék Város Önkor- Green, Thomas Brezzina, Leiner Laura, Alan Bradley valamint a 
mányzata által erre a célra elkülönitett költségvetésének köszönhető, közkedvelt gyermekregény-sorozatok is elérhetőek már a gyerekek 
amelyből vásárolhattunk. Az eredmény pedig több száz nagy sikerű számára mint: Jeff Kinney: Egy ropi naplója, Rachel Renné Russell: 
regény, melyeket a könyvtárlátogatók kéréseit és igényeit figyelembe Egy zizi naplója, Francesca Simon: Rosszcsont Peti, Ardati Lilli: A suli 
véve válogattuk össze műfailag, stílusilag egyaránt. rémei, Leiner Laura: Szent Johanna gimi, J.K. Rowling: Harry Hotter.

A kölcsönözhető, frissen érkezett könyvek között Ugyanakkor igéretet kaptunk arra, hogy a jövő évben is 
megtalálható Ken Follett Kingsbridge-trilógiája, Robert Lawson (A hasonló támogatást kapunk majd „vérfrissítére”.
lélek útja, Az anya, Odaát, Navina a karácsony angyala), W.M. Young A könyvtárba való beiratkozás ingyenes, csak a személyi 
(A viskó), Paula Hawkins, Paulo Coelho, Borsa Brown nagy sikernek igazolvány szükséges hozzá és párpercnyi idő.
örvendő és sokak által keresett regényei. Továbbá lényeges gya- A „Kamenitzky Antal” Városi Könyvtár hétfő – csütörtök 
rapodásról beszélhetünk a gyermekrészleg esetében is. Több kor- 9.00 – 17.00, pénteken 9.00 – 15.00 óra között várja az olvasás 
osztályt célzó meséskönyvek, kötelező háziolvasmányok  gyermek és szerelmeseit.

ÚJ KÖNYVEK A „KAMENITZKY ANTAL „ VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Kiss Éva könyvtáros
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Ballai Erzsébet

A ditrói Bajkó Áron és felesége, Enikő, jóvoltából fejlődést, aminek tanúbizonyságát adták. A 12 jelölt megkapta a 
városunkban egy új sportág kezd meghonosodni. A tavalyi borszéki sárga övet, a többiek pedig a fehér övet. Az izgalomtól alig tudták 
verseny alkalmával beszélgettünk, és ígérték, hogy nálunk is megkötni az öveket. Láttam a meghatottságtól könnyező kislányt is. 
meghonosítják ezt a délkoreai harcművészetet és küzdősportot. Az okleveleket később vehetik át, ugyanis a szakszövetség, miután 
Ígéretüket tett követte, Enikő, piros öves edző heti két alkalommal látja a vizsgaeredményeket, adja ki az okleveleket.
foglalkozik a gyerekekkel. Minden munkának az eredményét a          A gála végén készült egy közös fotó a sportolókkal és 
bemutatókon, illetve a versenyeken lehet bizonyítani. A múlt vizsgabiztosokkal. Gratulálunk az edzőnek a kitartó munkáért, a 
hónapban a brassói versenyen már bizonyítottak. Heten értek el gyerekeknek a kitartásért, szorgalomért és fegyelmezettségért, 
dobogós helyet. amivel viszonyulnak a sportághoz.         
         December 9-én a borszéki sportcsarnok adott otthont a 32 
sportolónak, hogy bemutassa tudását. Egy hosszú, közös 
bemelegítés után megérkezett a vizsgáztató bizottság: Deák Ferenc a 
székelyudvarhelyi HWARANG W. T. F. Sportklub vezetőedzője és a 
két vizsgabiztos: Bajkó Izabella, fekete öves, volt válogatott sportoló, 
testnevelő tanár, illetve a szintén fekete öves Deák Adrienn. Egy 
újabb közös bemelegítés után, amelynek során láb- és 
kézgyakorlatokat, lépésből támadóállásokat végeztek, elkezdődött a 
tulajdonképpeni bemutató jellegű vizsga. A jelöltek bemutatták a 
tanult ütéseket, rúgásokat, helyből és mozgásból. Láthattunk 
előrehaladást támadóállásból, védekező állást, hosszú támadóállást. 
A harci kiáltásuktól visszhangzott a sportcsarnok. A végén 
szúrópróbával, a sportággal kapcsolatos elméleti ismeretekből is 
kikérdezték őket. Öröm volt nézni a szép formagyakorlatokat. A 
jelenlévő szülők, hozzátartozók is nagy megelégedéssel tapsolták 
meg a szép produkciót. Deák Ferenc vezetőedző megdicsérte a szép 

TÉKVANDÓ VIZSGA A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

Tanulóink humoros kedvükben Szómagyarázat
kötelék: amikor az ember felköti magát, hogy kötődjön valahova.

Arany Jánosról: Toldi-elemzésből Kerekes kút: odalökik, ahol víz van.
A költemény a nyári 36,5C -os melegben kezdődik. Arany meg is 
kérdezi a Miklóst, hogy miért áll a napon? Mire persze Toldi nem Hatékony puskázás: otthon gondosan megtanulsz mindent, ami a 
válaszol, mert tudja, hogy ez csak egy költői kérdés, és ez dogára kell. Az illető órán emlékezetből elkészíted a puskát, ráírod 
Aranynak szabad az epikai licenc alapján. a neved, és leadod.
 Az elemzés teljes szövegét a következő számunkban közöljük.
 Apróhirdetés: jó jegyeket nagy mennyiségben vennék. Euróval 
Életrajzából: Aranynak az apja a honvágytól megvakult. vagy lejjel fizetek.
Reméljük, nem sértjük nagy költőnk életét ezzel a kis tréfával. A nagy hülye padtársamat elcserélném egy forgalomba be nem 
Tudjuk, hogy ő maga is kedvelte, művelte. írható robogóra.
 Vagy Balassi Bálintot – aki egy diák szerint a legnagyobb költői 
tudomány szerzője volt. Viccek

– Mit tanultatok ma az iskolában, Pistike?
Aranymondások – A robbanóanyagokról, mama.
A népmese szájhagyományként járt és így is keletkezett. – És holnap mi lesz az iskolában?
A nép inkább azt akarta, hogy olyan történések legyenek, ami – Melyik iskolában?
nem történik igazából. ...
Azért szeretem a mesét, mert az állatok is a mi nyelvünkön  Két gyerek beszélget.
beszélnek. – Hallod, a te apád cipész, és neked egy jó cipőd sincs.
A népmesének idegen szerzője van. – Te beszélsz? - vágott vissza a másik – Az öcsédnek egy foga sincs, 
A mesével el tudjuk szórakoztatni magunkat. pedig apád fogorvos!

VIDÁM SAROK

Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár
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Az északi (elsődlegesen) germán néptörzsek a világháborút követő időben vált szokásossá az adventi koszorú 
kereszténység fölvétele előtt már ünnepelték a „Nap", a „Fény" készítése.)
születését, a téli napfordulót, december 22.-ét. Ennek az A hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín gyertyát 
ünnepnek különös jelentősége volt a borongós északon, ahol a helyeznek el a koszorún. A lila szín a bűnbánatot és a megtérést, a 
napsütéses órák száma a minimálisra csökken télidőben. Sőt, van rózsaszín pedig a bűnbocsánatot és a közelgő ünnepet jelképezi. 
olyan ország, ahol teljesen eltűnik a nap, és szinte nincsenek is Manapság többféle adventi koszorú készül. A gyertyákat 
nappalok. A régi időkben még boszorkányokban, gonosz vasárnaponként gyújtjuk meg, minden alkalommal eggyel 
varázslókban, gonosz lelkekben és többféle istenekben hittek az többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a 
emberek, és féltek a sötétben amikor úgy gondolták ezek a gonosz növekvő fényt, amely a várakozónak karácsony közeledtét jelzi.
lények felerősödnek. Ebből a korszakból származik a varázskör Advent első vasárnapjával kezdetét veszi a karácsonyi 
gondolata is: szalmából, fűzfa-vesszőből vagy fenyőágakból készülődés. Ismerjétek meg az ünnep történetét, és 
koszorút fontak, melyet vörös és aranyszínű szalagokkal hagyományait. Advent a Szent András napjához legközelebb eső 
díszítettek. A zöld a bőséges termést, az arany a biztonságos fényt, vasárnapon kezdődik és négy héten át tart, vallási a színe a sötét 
a piros pedig az egészséges életet szimbolizálta. Maga a koszorú az (mély) lila. A katolikus vallás szerint ez az időszak arra való, hogy 
örökkévalóság jelképe volt és az olyan varázserőé, amely sosem felkészüljünk a Megváltó fogadására, illetve megtisztítsuk 
törik meg. Úgy gondolták, hogy az ilyen szent körrel minden lelkünket a szentáldozás által. Az advent  szó maga is várakozást 
gonosz szellemet elűzhetnek a háztól, ennek a varázskörnek jelent, amely eredetileg a latin „adventus” („jön”) szóból 
nagyon erős varázserőt tulajdonítottak. A téli napforduló előtti származik. Korábban szokás volt böjtöt tartani, ez idő alatt tilos 
hetekben minden héten eggyel több gyertya égett ezen a volt bármilyen mulatság, vagy ünnepélyes házasságkötés 
varázskörön, mivel az egyre növekvő sötétséggel és a benne lakozó szervezése, utóbbit az 1661. évi nagyszombati zsinati püspök 
gonosz szellemekkel csak az egyre nagyobb fény segítségével engedélyéhez kötötték. Az adventi böjtölés egészen a 20. század 
tudtak védekezni az emberek. Idővel persze feledésbe merült ez az közepéig megmaradt. A mai adventi koszorú hagyománya a 
ősi pogány szokás. középkorból származik, az adventi gyertyák lángja pedig Jézus 

Hogyan változott át az Adventi koszorú, a mai vallás által Krisztust szimbolizálja, aki azért jött a világra, hogy eloszlassa a 
is használt formájába ? bűnt, és szeretet sugározzon. A katolikusokhoz hasonlóan az 

1838-ban egy protestáns lelkész, Johann Heinrich evangélikusok is már az 1600-as évektől gyakorolják az adventi 
Wichern megalapította az első gyermekotthont Hamburgban, s koszorú használatát. A koszorú jellemzően örökzöldekből készül, 
naponta istentiszteletet tartott az ott élő kisgyermekeknek. A ház a halhatatlanság jelképeként. Az örökzöldek különböző 
egyik termébe hatalmas csillárt készíttetett fából. Karácsony jelentésekkel bírnak: – a babér a szenvedés és üldöztetés feletti 
közeledtével a gyermekek egyre türelmetlenebbek lettek, várták a győzelmet jelképezi, – a fenyő, tiszafa a halhatatlanság 
nagy napot, ezért a lelkész minden mise alkalmával egy-egy szimbólumai, – a cédrus pedig erőt és gyógyulást jelent A szúrós 
gyertyát tűzött erre a hatalmas csillárra. A keréken 23 gyertya volt, levelek töviskoszorút, míg a kör alakú koszorú a lélek 
ami a karácsony előtti napokat jelölte, kifejezve a Megváltó halhatatlanságát szimbolizálják. A fenyőtobozok, a dió, és a 
születésének évfordulójára való várakozást. 19 piros gyertya jutott makkok pedig az életre és a feltámadásra utalnak. A négy gyertya 
a hétköznapokra, négy fehér gyertya a vasárnapokra. A gyertyák Advent négy hetét szimbolizálja. A legenda szerint azért négy, 
meggyújtásával pedig a gyermekek számolhatták a napok mert 4000 év telt el Ádám és Éva kiüldöztetésétől a Megváltó 
múlását, érezhették a karácsony közeledtét, hiszen minden nap születéséig. A lila színű gyertya az ima, bűnbánat és készülődés 
eggyel több gyertya égett ezen a csilláron. színe, a harmadik vasárnap rózsaszín gyertya kerül meggyújtásra, 

1860-ban Berlin-Tegelben született meg a gondolat, így jelezve, már túl vagyunk a félidőn. A gyertyákat 
hogy fonott fenyőkoszorúval helyettesítsék a fakarikát, és a 24 vasárnaponként szokás meggyújtani, minden alkalommal eggyel 
gyertya helyett csak négyet tettek rá, amelyek a négy adventi többet. Előfordul, hogy karácsony napján egy ötödik, fehér 
vasárnapot jelképezték: így már elég kicsi lett a kör ahhoz, hogy a gyertya is meggyújtásra kerül, ami Jézus születését és az 
polgárok lakásában is helyet kapjon és széppé tegye az ünnepi angyalokat jelképezi. Az adventi naptár hagyománya az 1800-as 
várakozást. évek Németországából származik, ahonnan rövid időn belül 

(Az első világháború után Németországban már minden elterjedt egész Európában és Észak-Amerikában. A kalendárium 
családnál volt adventi koszorú, s szépen lassan a katolikus afféle számláló, amelyen 24 napot tüntettek fel, ami december 
keresztényekhez is eljutott. Az 1950-es évek óta már Európa szerte elsejével indul, és egészen karácsonyig tart. A klasszikus adventi 
általánossá vált egy-egy gyertyát meggyújtani a koszorún a naptárak bibliai idézeteket és képeket tartalmaztak, ma már 
karácsony előtti 4 vasárnapon. Magyarországon főleg a második inkább gyerekeknek készítik játékokkal, édességekkel.

„ ”

AZ ADVENTI KOSZORÚ ŐSI TÖRTÉNETE 

(folytatás a 11. oldalon)
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Advent keresztény ünnep: Jézus születésére, a megváltó bele a serlegébe, és viszi vissza a mennybe. Majd ebből a 
eljövetelére való várakozást jelenti. A négy hetes "szent idő" a szeretetből, mind azok, akik a mennyben élnek, az angyalok, és 
karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Ebben segít nekünk a akik meghaltak, fényt készítenek a csillagoknak. Ezért olyan jó 
négy adventi angyal, akik vasárnapokon látogatnak meg minket. felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.
Ez az időszak a lelki befelé fordulás ideje kell, hogy legyen Advent harmadik vasárnapján egy fehéren ragyogó angyal 
azoknak is, akik nem járnak templomba. Krisztus azt tanította, jön le a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek 
hogy Isten bennünk lakik, és a szeretet mindennél fontosabb. csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta 
Nem kell a hétköznapi értelemben vett vallásosság ahhoz, hogy szeretet lakozik a szívében, és megérinti a fénysugarával. Azután 
most egy kicsit türelmesebbek, kedvesebbek, odafigyelőbbek ez a fény ragyogni kezd az emberek szemében, és elér a kezükhöz, 
legyünk környezetünkhöz. Legalább most tegyünk egy próbát! lábukhoz, egész testükhöz. Így, még aki a legszegényebb, 

Négy héttel karácsony előtt jelenik meg az első adventi legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, és 
angyal. Egy angyal, kék köpönyegbe öltözve, leszáll az égből, hogy hasonlítani kezd az angyalokhoz, feltéve, hogy tiszta szeretet 
közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem lakozik a szívében. Ezt a fényt azonban nem láthatja minden 
veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól ember. Csak az angyalok látják, és azok, akiknek szintén ott van a 
figyelnek, meghallhatják a hangját. Így szól hozzánk: „Figyeljetek! szemében ez a fény. Csak ha ott van a szemünkben ez a fény, akkor 
Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a Földre, hogy új mehetünk el a karácsonyi gyermekhez, a megváltóhoz és láthatjuk 
erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretetet hozzon meg őt.
minden ember szívébe. Készüljetek a fogadására". Advent első A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, halványlila 
vasárnapján szólal meg először a kék köpenybe öltözött angyal, és lepelbe öltözött angyal jelenik meg az égbolton, és járja be az egész 
keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt. Földet. Kezében lantot tart, azt pengeti, és közben szépen énekel 

A második vasárnapon piros palástba öltözött angyal száll hozzá. De ahhoz, hogy meghallhassuk, szívünk tiszta kell, hogy 
le a mennyből, kezében egy aranyserleggel. Az angyal szeretné legyen, és jól kell figyelnünk. A Béke nagyszerű dalát énekli, mely 
megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De a karácsonyi gyermekről és Isten birodalmáról szól, mely eljő 
mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Fényesen csillog ez a majd a Földön. Sok kis angyal kíséri a nagy angyalt, együtt 
serleg, a nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz énekelnek és örvendeznek a mennyben. Daluktól valamennyi 
dolgokat. Az angyal végigmegy a világ összes házán, és valamit mag, mely a földben szunnyad, felébred, és maga a Föld is figyel.
keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt teszi majd 

2017. December 27.  Szerda
Templom mellett körben, Fürdőtelep. 
2017. December 28. Csütörtök  
Kerek mellett ,Új utca, Összekötő u, Szarvas u. Fenyő u.  
2017. December 29. Péntek 
Petőfi Sándor, T- Vladimirescu, Kárpátok, Eminescu 
utcák, az ott levő tömbházakkal. 
2017. December 30. Szombat
Kárpátok u, az Eminescu úttól le, Temető u, Köves utca 
az ott levő tömbházakkal, és Borvíz u. 
2018. Január 2.  Kedd 
Hévízi út. 
2018. Január 3. Szerda 
Ditró, Nyíres, Mundra utcák. 
2018. Január 4. Csütörtök
Tömbházak, Tölgyesi út.  

HÁZSZENTELÉS PROGRAM 2017-2018
December 11-17. között az alsóborszéki Lourdes-i 

Szűzanya kápolnából sugározza adásait a Mária Rádió. 
Megtiszteltetést és egyben felelősséget is jelent az itteni 
gyülekezetnek, hiszen a rádió hullámain jut el az üzenet 
számtalan idős, beteg, ágyhozkötött testvérünkhöz. Reményeink 
szerint a Borszékről közvetített roráték, rózsafűzérek és 
szentségimádások segítenek az adventi várakozásban, segítenek  
az Istenhez vezető út kiépítésében – mondta a vasárnapi 
szentmisén Márton József plébános.

A MÁRIA RÁDIÓ BORSZÉKEN

Közreadja: Mosneág Ilona
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(folytatás a 10. oldalról)

Meghívjuk 2018. január 10-én Csíky Boldizsár zongoraművész és Bogdán Zsolt színművész 
„A lélek anyanyelvén” című előadóestjére  a kultúrotthonba. Szervező: Sárpátki Ágnes



12                 XXI. / 11. szám. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források 

8                     XIX. / 12. szám. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források 

Január
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Február
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Március
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Április
H K Sz Cs P Sz V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Május
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Június
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Július
H K Sz Cs P Sz V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Augusztus
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Szeptember
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Október
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November
H K Sz Cs P Sz V

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

December
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és békés, boldog, sikerekben gazdag újesztendőt kíván 
a Források szerkesztősége!

2018Tündérkert fotó: Puskás Attila
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