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El száll, mint az 
an gya lok...

Egy nagy sze re lem em lé ké re

Ha lak könnyé ből ten ger nem fa kad.
Má jus ban nem zúg hó fe hér vi har.
Nem szín ezüst a fény be nőtt ju har.
A menny ka pun nem lóg le vert la kat.

Nem ön tö zöl s én még is zöldelek.
Iz mos karod nem fon kö rém cso dát.
Nem őr zi tes tünk ná sza ink nyo mát.
Hi á ba, hogy ne ved del éb re dek.

Élek, bár né ked már ha lott va gyok.
Ve led vagy nél kü led, de kék az ég.
A csor ba hold is ér té kes nyak ék.
Em lé ked el száll, mint az an gya lok.

 Kamenitzky An tal

Borvíz
Föld könnye: borvíz
sír pusztításainkért
gyógyít és éltet...

Fohászkodón
Ha felhők alá
 kerülnek fenyőfáid
érzed röpülhetsz

házak pipálá-
sa nem téríthet már el
ama fohásztól

égi eledel 
sem csábíthad tovább és
 távolabb sem vagy -

Uram, légy velünk,
veszendőben levőkkel
az utolsóig.
   Pethő László

Tisztelt borszéki lakosok !
A helyi RMDSZ kiváló eredményeket ért el a választáson, sikerült 

megfelelően erős jelenlétet biztosítani a helyi önkormányzatban. A 
bizalmat és a választáson való részvételt ezúton is köszönjük.

A helyi választások eredményeként a következő négy évben a Benkes 
Zsolt, Mik Károly, Szabó Tibor, Sajgó Ignác, Kovács Géza, Simon Lehel-
László, Balázs Tibor, Farkas Aladár, Bayka Gyula, Kokora Gheorghe 
és Lăzăroiu Florin-Răducu alkotta városi tanács döntéseit a városért, 
a közért fogja meghozni, hogy közösen építsük, fejlesszük Borszéket . 
Legfontosabb, hogy higgyünk a fejlődésben ! Nehéz és felelősségteljes, 
de szép is a feladat, mely ránk vár a következő években: tovább kell 
erősítenünk, fel kell emelnünk saját közösségünket. A bizalommal, 
amelyet megszavaztak nekünk, úgy kell élnünk, hogy négy esztendő 
múlva elmondhassuk: amit vállaltunk, teljesítettük. Tehát munkára fel a 
megújuló Borszékért !              Mik József, polgármester

Vá lasz tá sok után
Vé ge. Túl va gyunk raj ta. A mo soly gós pla ká tok, or szág-vi lág meg vál tó és üd vö zí tő ígé re-

tek, köl csö nös sár do bá lás, egyez ke dé sek és zsa ro lá sok után „meg pi hen” az or szág, és kez dőd-
het az épí tő mun ka. Új  erő vel, len dü let tel és vá lasz tá si ígé re te i ket be tart va, a meg vá lasz tot tak 
kezd he tik szol gál ni azo kat, akik bi zal mat sza vaz tak ne kik (és azo kat is, akik el le nük sza vaz-
tak). Vá lasz tot ta ink  ha tal mat, pon to sab ban fel ha tal ma zást kap tak egy-egy kö zös ség szol gá la-
tá ra. Bí zunk ben ne, hogy ők is így gon dol ják...

Bor szé ken rend ben, ci vi li zál tan zaj lott a kam pány és a vá lasz tás. A la ko sok a vál to zás ra 
sza vaz tak, egy szin te tel je sen meg újult, fi a tal vá ro si ta nács és Mik Jó zsef pol gár mes ter ve he ti 
kéz be a vá ros ka dol ga it. Mi, bor szé ki la ko sok, tü rel met le nül vár juk, hogy az új sep rű jól se-
per jen: le gyen  va ló ság a sok szép terv, ígé ret. Fel adat bő ven van. A vá ros új ta ná csá nak és 
pol gár mes ter ének kí vá nunk hoz zá erőt, egész sé get, be csü le tes ki tar tást !

Kolbert Tün de
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A Zimmethausen Is ko la köz pont és a 
Bor szé ki If ú sá gi Szer ve zet az idén is kö-
zö sen szer vez te meg a gyer mek na pot a 
Hármasligetben. Gaz dag, vál to za tos prog-
ram és ra gyo gó nap sü tés vár ta a gye re ke ket. 
Ko ra dél előtt meg néz tek egy báb elő adást 
a Kartoon báb szín ház elő adá sá ban, majd 
kor cso por ton ként és ne men ként részt vet-
tek ke rék pár ver se nyen. Eb ben a pró bá ban 
több szám ban re me kel het tek: gyor sa sá gi, 
las sú sá gi és ügyes sé gi ver seny. A ki tar tó 
fu tás után gör kor cso lya ver se nyen mér-
het ték össze ügyes sé gü ket, majd a fi úk de-
ká zás ban, a lá nyok, pe dig röp lab dá ban bi-
zo nyí tot tak. Na gyon él vez ték az ug ró kö tél, 
il let ve a hul la-hopp ka ri ka ver senyt, ahol 
ki csik és na gyon egy aránt re me kel tek. A 
zsű ri nek nem volt könnyű dol ga, ami kor 
a tánc ver seny leg jobb ja it kel lett ki vá lasz-
ta nia. A meg hir de tett rajz ver seny re 75 pá-

lya mun ka ér ke zett. Sza bad té ma, sza bad 
tech ni ká val. A rajz ta nár ve zet te zsű ri csak 
hosszas tu sa ko dás után tu dott dön te ni, hi-
szen ren ge teg jó al ko tás ké szült. A karaoke 
új don ság ként je lent meg a prog ram ban, 
de nem bi zo nyult túl sze ren csés kez de-
mé nye zés nek. Nem könnyű is me ret len 
szö veg re éne kel ni, csak úgy ka pás ból. A 
sza bad ének lést an nál töb ben vál lal ták és 
ki pró bál ták. A bá to rí tást Pop An na Má ria 
ad ta meg, aki pro fi ként mo zog és éne kel. 
A sza bad té ri disz kó mág nes ként von zot ta 
az ad dig bá tor ta la nab ba kat is. A ren dez-
vényt minifoci mér kő zé sek zár ták, amely-
re be ne vez tek mind a kis is ko lás ok, mind 
a na gyob bak. Iga zi paj kos ság jel le mez te a 
ren dez vényt, kel le mes gye rek zsi vaj töl töt-
te be a li ge tet. Fel sza ba dul tan szó ra koz tak 
a gye re kek. Min den nyer tes ok le ve let és 
cso ko lá dét ka pott. Far kas Ala dár

Kórustalálkozó
  
Ebben az évben Borszéken rendezték a XXII. Kájoni János Gyergyó-medencei 

egyházi kórusok találkozóját. A vendégeket az iskolában fogadtuk, a fúvószenekarnak 
köszönhetően a hangulat már az érkezéskor ünnepi volt. Az iskola udvarán zeneszóval 
fogadták a kórusokat.   Az ünnepi szentmise után a szervező házigazdával együtt 10 kórus 
szerepelt, énekkel dícsérve az Urat. A találkozót az iskolában fejeztük be: itt  vendégeltük 
meg a kórusokat. A jó hangulatról ezúttal Fazakas Csaba zenekara gondoskodott.   

 „...aki szeret, az énekel”, és miként a mondás is tartja: „aki  énekel, kétszer 
imádkozik.” A közös éneklésnek hatalmas összetartó ereje van. Fegyelemre, egymásért, 
közösségért való felelősségre tanít, miközben a szívet-lelket is fölemeli, megtisztítja...A 
rendezvény szervezése igencsak bebizonyította, mennyire igazak a fenti gondolatok. 
Mindenki képességéhez, tehetségéhez mérten részt vett az előkészületekben. 

Kolbert Tünde

Gyer mek na pi ren dez vé nyek 
Bor szé ken

Bal la gá sok 
ide jét él jük

Jú ni us 6-án há rom cik lu son is bal lag tak 
ta nu ló ink. Egy aránt druk kol tunk a nyol ca di-
ko sok nak, a har mad éves szak is ko lá sok nak, 
il let ve a csök ke ne tett lá to ga tá sú XIII. osz tá lyo-
sok nak. Az ün ne pi lég kör ben le zaj ló bal la gás a 
Gaudeamus hang já ra in dult. A né pes szü lők, 
ro ko nok, is ko la tár sak és pe da gó gu sok kö zött 
vé gig vo nu ló ballagó di á kok lát vá nya el szo rí-
tot ta a részt ve vők szí vét. A bú csú sza vak csak 
fo koz ták ezt az ér zést, majd az igaz ga tó nő kö-
szön tő jé vel csú cso so dott ez a han gu lat. Rö vid 
kul túr mű sor tet te han gu la tos sá ezt a min den 
év ben meg is mét lő dő, de még is min dig egye di, 
más han gu la tot adó és más em lé ke ket idé ző ün-
nep ség. Múl nak a gyer mek évek,  kez de tű dal lal 
el vo nul tak is ko lánk „szín pa dá ról”. Az a ren ge-
teg vi rág, ami vel a hoz zá tar to zók kö szön tik vég-
ző se i ket szin tén egy szép pil la nat, ami re évek 
múl va is szí ve sen em lék szik min den vég zős. 
Ta lán a tan év leg emel ke det tebb pil la na ta, ami-
kor a pe da gó gus úgy ér zi, hogy nem dol go zott 
hi á ba eb ben az év ben sem. Nyil ván, ezt kö ve ti a 
ban kett, amit ta lán egy ki csit el tú loz va, min den 
osz tály más-más hely szí nen de a leg több eset-
ben ven dég lő ben foly tat ja. A nyol ca di ko sok az 
idén ta lán egy ki csit fel sza ba dul tab bak, mert 
nem kell a zá ró vizs gá val gyöt rőd je nek. El ért 
ered mé nye ik alap ján je lent kez het nek az ál ta luk 
ki vá lasz tott is ko lá ba. Re mél jük si ker rel. Eh hez 
kí vá nunk sok sze ren csét.

Farkas Aladár

Test vér vá ro si re for
má tus kö zös sé gek 

ta lál ko zó ja
Fo nyód vá ros a leg el ső test vér vá ro sa 

Bor szék nek. Már a ’90-es évek ele jén ki-
ala kult a kap cso lat a két te le pü lés kö zött. 
Az óta is rend sze re sen ta lál koz nak vá ros-
ve ze tők, vál lal ko zók, di á kok, újab ban a re-
for má tus egy ház kö zös ség tag jai. A ta valy 
ősszel egy hét ta gú re for má tus kül dött ség 
tett lá to ga tást Fo nyód ra, az ot ta ni re for-
má tus kö zös ség meg hí vá sá ra. A lá to ga tást 
most vi szo noz ta a fo nyó di kö zös ség, 16-an 
ér kez tek, élen a re for má tus lel késszel és a 
vá ros pol gár mes te ré vel, Híd vé gi Jó zsef el. 
A de le gá ció tag ja Kiss Já nos, nyu gal ma zott 
fő köny ve lő, vá ro sunk ré gi ba rát ja.

A ta lál ko zó csúcs pont ját a va sár na pi 
is ten tisz te let je len tet te, ahol Jákó Jó zsef, a 
hely be li re for má tus lel kész mél tat ta a ki-
ala kult test vér gyü le ke ze ti kap cso la tot. Jó 
pél dá ja an nak, hogy a ci vil szer ve ző dé sek, 
egy há zak is szo ro sabb ra tud ják fűz ni a test-
vér vá ro si szá la kat. Az alig száz fős bor szé ki 
re for má tus gyü le ke zet pél dá san helyt állt 
ven dég sze re tet ből, szer ve zés ből. 

Far kas Ala dár
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A gyergyóremetei csu tak fal vi Balás 
Jenő Ál ta lá nos Is ko la im már ne gye dik 
al ka lom mal szer vez te meg az Eszenyői 
Sá tor tá bort.  Ez al ka lom mal 9 csa pat ne-
ve zett be és nyolc meg is je lent. Rend kí-
vül gaz dag és vál to za tos prog ram fo gad ta 
a részt ve vő ket. Jur ta ál lí tás és tá bor ve rés 
után el kez dő dő dött a ve tél ke dő. A leg-
kre a tí vabb pró ba az a pro jekt is mer te tés 
volt, ahol min den csa pat be mu tat ta te le-
pü lé sét, aho gyan ki fog néz ni har minc éve 
múl va. Cso dá la tos el kép ze lé sek szü let tek: 
dend ro ló gi ai park, ál lat kert, vi dám park, 
re pü lő tér, strand, kis vas út, lo var da, ha-
las tó, stb. Gya kor la ti lag ezek a dol go za tok 
érin tet ték a te le pü lés egész inf rast ruk tú rá-
ját, foly tat va az ok ta tás, kul tú ra, tu riz mus, 
szo ci á lis prob lé mák stb. meg ol dá sá val. 
Akár csak egy pol gár mes te ri prog ram, de 
ez há rom év ti zed re ve tí ti elő re a te le pü lés 
jö vő jét. Ügyes dol go za tok szü let tek, ame-
lye ket tér kép re is föl ve zet tek. Ter mé sze-
te sen érin tet ték a te le pü lés kör nye zet vé-
del mi prob lé má it, a klí ma vál to zás kö vet-
kez mé nye it is. Ezek a ta nu lók már tu da tos 
kör nye zet vé dők. A má so dik pró ba egy 
el mé le ti ve tél ke dő volt, ahol szá mot ad tak 
tu dá suk ról, mind az ál ta lá nos bi o ló gi ai is-

me re te ik ből, mind a konk rét faj fel is me rés-
ből (nö vény- és ál lat), va la mint gya kor la ti 
nö vény is me ret ből. Meg lá to gat tuk a fel újí-
tott Ivácson Pál-fé le ví zi mal mot és vá nyo-
lót. Va la mi kor az Eszenyő pa ta kán 18 ha-
son ló ví zi szer ke zet mű kö dött. A ki éhe zett 
csa pa tok fő ző ver seny ke re té ben mu tat ták 
meg gya kor la ti kész sé gü ket. Min den csa-
pat ma ga főz te meg a va cso rá ját, az íze sí tés 
csak ter mé sze tes étel íze sí tők kel tör tén he-
tett. Az el ső nap tá bor tűz mel let ti kul túr-
mű sor ral zá rult, ahol min den csa pat egy 
rö vid mű sort adott elő. A má so dik nap 
egy gya log tú rá val kez dő dött. A cél pont, a 
má ra már ki halt Kicsibükk volt, ahol meg-
te kin tet tük a temp lo mot, a kis te me tőt, az 
egy ko ri is ko lát és el gon dol kod tunk azon, 
hogy fa lu tu riz mus szem pont ból le het ne 
ér té ke sí te ni ezt a va la mi ko ri ta nyát, ahol 
160-180 la kos élt. Dél ben meg hall gat tunk 
egy ér de kes elő adást a ma gya rok har ci 
esz kö ze i ről, Ba lázs Lász ló elő adá sá ban. 
A részt ve vők ki is pró bál hat ták eze ket, no 
meg a jur tát, amit a mes ter ma ga ké szí tett 
és ál lí tott fel. Min den ki jól érez te ma gát 
ezen a kel le mes hét vé gén, ami ért kö szö-
ne tet mon dunk a szer ve zők nek.

Far kas Ala dár

Az idei tan év ben pén tek 13-ra esett a tan-
év zá ró ün ne pély. Ez nem za vart sen kit. A meg-
szo kott me net rend sze rint zaj lott a ren dez vény. 
Há la adó szent mi sé vel kez dő dött, ahol ta nu lók, 
pe da gó gu sok, no meg a rá érő szü lők je len lét-
ében ce leb rál ta az igét Ba kos Ba lázs plé bá nos. 
Utá na az is ko la fo lyo só ján foly ta tó dott az ün-
nep ség, ahol Ko vács Jú lia is ko la igaz ga tó ro-
mán és ma gyar nyel ven mon dott kö szö ne tet a 
szü lők nek, akik part ner ként se gí tet ték a pe da-
gó gu so kat, hogy tel je sí te ni tud ják kül de té sü-
ket. Ki emel te az el ső és nyol ca dik osz tá lyo sok 
tel je sít mé nyét. Az el ső ket azért, mert ké pe sek 
vol tak el sa já tí ta ni az írás, ol va sás, szá mí tás 
tit ka it, az utób bi a kat, pe dig azért, mert si ke-
re sen be fe jez ték bor szé ki ta nul má nya i kat. Az 
ál ta lá nos ér té ke lő sza vak után kö vet ke zett az 
osz tá lyon kén ti ki ér té ke lő, ahol a leg job bak ok-
le ve let, ju ta lom köny vet kap tak. Is ko la szin ten 
csu pán két ta nu ló ma radt osz tály is mét lő re, egy 
a kis is ko lás ok kö zül, egy pe dig az ötö dik osz-
tály ból. Az osz tá lyon-, is ko lán kí vü li te vé keny-

sé gek ben je les ke dő ta nu lók di csé ret ben, il let ve 
ok le vél- és könyv ju ta lom ban ré sze sül tek. A 
kis is ko lás ok ese té ben az ered mé nyek na gyon 
jó nak mond ha tók, hi szen a ta nu lók két har-
ma da Na gyon jó mi nő sí tés sel vég zett, és csak 
egyet len ta nu ló ma radt osz tály is mét lő nek. Az 
V. A. osz tály leg jobb jai: Cheşa Georgiana- 9,92, 
Bajkó Adelina- 9,23 és Csat lós Ró bert- 6,92. A 
VI. A. eredmményei: Boariu Ramona- 9,63, 
György Cristina, Ţăran Elida- 9,50, és Bobeică 
Adriana 9,10. A VII. A-ból az osz tály leg jobb-
jai: Roman Luana Neilla- 9,52, Petre Mihai-
Ionuţ- 9,35 és Buleu Maria-Alexandra- 8,91. 
Az V. B. osz tály dí ja zott jai: Sza bó Dá vid-Hu-
nor- 9,71, Papp Ro zá lia-Re ná ta és Váradi Re-
be ka- 9,67, va la mint Csibi Pál ma- 9,57. A VI. 
B. osz tály ju tal ma zott ta nu lói: Oláh Ré ka- 9,65, 
Rácz Re be ka- 9,52, és Ba lázs Re ná ta- 9,43. A 
VII. B. el ső há rom he lye zett je: Szőcs Pa u la- 
9,75, Siklódi Sza bolcs- 9,61, Kis Timea- 9,57.  
A VIII. B. osz tály dí ja zott jai: Papp Alpár- 9,80, 
Patka Zsu zsa- 9,69, és Kiss Timea- 9,63. A IX. 

osz tály leg jobb ta nu ló ja Tassi Be at rix- 9,55-ös 
ál ta lá nos sal, a X. osz tály leg jobb ja Binder No-
é mi, míg a XI. osz tály leg jobb jai: Gá bor Ró-
bert, 9,47 és Pé ter Tí mea- 9,05-ös mé di á val. 
Az RMDSz kü lön dí ját Patka Zsu zsa kap ta, aki 
az utol só négy év leg jobb mé di á já val vég zett. 
A Ken gu ru ver seny leg ered mé nye sebb ta nu lói: 
Tö rök Mik lós, III. B. Patka And rás, IV. B. Pé ter 
Edi na, V. B. Tassi Edi na, VI. B. Lőrincz Lin da, 
VII. B. és Bayka Etel ka a VIII. B.-ből.  A tan év 
so rán két szer is el len őriz ték is ko lán kat mi nő-
ség biz to sí tá si szem pont ból, és jó nak ta lál ták. 
A vég zős nyol ca di ko sok egy sé ges dol go za ta ik 
jó kö ze pes nek mond ha tók, az évi át lag: ro mán 
nyelv ből 6,50, ma gyar nyelv ből 7,45, ma te ma-
ti ká ból 7,82, míg föld rajz ból 8,75. A leg job bak 
ju ta lom tá bor ban pi he nik ki az év fá ra dal ma it: 
az egyik cso port Fo nyó don, a má sik Bé kés csa-
bán tölt het egy-egy he tet. Pe da gó gus nak, ta nu-
ló nak egy aránt jól esik egy kis ki kap cso ló dás. 
Jó va ká ci ót, jó nya ra lást!  

Far kas Ala dár

Az Eszenyő völ gyi Tu risz ti kai és 
Kör nye zet vé del mi sá tor tá bor ról

Tan év zá ró ün ne pély

Tar vá gá sok 
ko rát él jük

A Bor szé ki me den ce cso dá la tos hegy ge-
rin cei meg ko pa szod tak az utób bi évek ben. A 
rendszerváltás után vissza ka pott er dők ha lál ra 
van nak ítél ve. So ha nem lá tott ütem ben fo lyik 
az er dő ki ter me lés. Iga zá ból nem is ki ter me lés-
ről, ha nem er dő ir tás ról kel be szél jünk, mert 
az évek so rán egész hegy ol da lak ko pa szod-
tak meg. Van, ahol tör tént cse me te ül te tés, de 
a leg több he lyen nem. Akár a Bükk ha vas fe lé 
in dul az em ber, akár a Ke rek gö dör fe lé, a fel-
is mer he tet len sé gig meg vál to zott a dom bor zat 
ké pe. Ko pár, ki et len lett. Ez zel egye nes arány-
ban tönk re men tek az er dei utak, a sé tá nyok. 
Min den ki hasz nál ja, de sen ki nem ja vít ja. A 
Vi rág ház mel let ti véd er dőt is le bé lye gez ték 
tar vá gás ra. Egy 5 hek tá ros te rü let van ha lál ra 
ítél ve a vá ros kö ze lé ben. Túl az esz té ti kai ha tá-
son, vár ha tó az eró zió, il let ve a föld csu szam-
lás. Ez sem riaszt vissza sen kit az er dő ir tás tól. 
Lát szó lag ren de zett üzem terv vel ren del kez nek 
a tu laj do no sok. A pa pí rok sze rint 145 éves er-
dő ről van szó, a va ló ság ban lé nye ge sen fi a ta-
labb. Az utol só nyolc év ben kb. 60 ezer köb mé-
ter fát ter mel tek ki Bor szék ről.

Eb ben az ütem ben né hány év alatt nem 
lesz sem ás vány vi zünk, sem ide gen for gal-
munk, csak egy csu ta kos, ter mé szet csa pás 
súj tot ta me den ce. A vá ro si ön kor mány zat és 
a Pol gár mes te ri Hi va tal pró bált hi va ta lo san 
köz be lép ni, hogy le ál lít sa, vagy leg alább kor-
lá toz za ezt a fej vesz tett ta ro lást. Saj nos si ker-
te le nül. A je len sé get is mer tet tük Gar da De zső 
par la men ti kép vi se lő vel, Korodi At ti la, kör-
nye zet vé del mi mi nisz ter rel. Kí ván csi an vár-
juk a fej le mé nye ket. Far kas Ala dár
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A nagy va ká ció előt ti na pot szán tuk 
a kör nye zet vé de lem nek. Nem mint ha 
egyet len nap alatt meg le het ne ol da ni a 
kör nye zet egy re sűrűsödő prob lé má it. De 
így adó dott, hogy túl a tan év ne héz sé ge in, 
iz gal ma in, év zá ró előt ti nap ra üte mez tük 
be a 40 hek tá ros geo ló gi ai re zer vá tum ki-
ta ka rí tá sát. A Ke rek szék nek ne ve zett te-
rü let vá ro sunk leg na gyobb re zer vá tu ma. 
Cso dá la tos fek vé se mi att a tu ris ták elő sze-
re tet tel ke re sik fel. Saj nos ez meg is lát szik 
raj ta. Lép ten-nyo mon el do bott sze mét, 
an nak el le né re, hogy sze mét ko sár tar kít ja 
a te rü le tet. Nyil ván egyet len ilyen ren dez-
vény, ame lyen részt vett 80 sze mély, nem 
old ja meg a te rü let ép sé gét, tisz ta sá gát. 
Csu pán jel zés ér té kű. A ren dez vény fő tá-

mo ga tó ja a bor szé ki Romaqua Group cég 
volt, amely meg le pe tés sel szol gált a je len-
lé vők nek: pó ló kat, sap ká kat és te kin tet tel 
a me leg re, ás vány vi zet és üdí tőt osz tot-
tak min den részt ve vő nek. Min den ta nu ló 
mű anyag kesz tyűt és nylon zacs kót ka pott, 
amellyel fel sze rel kez ve be jár ták a te rü le tet, 
és be gyűj töt tek min den há nyó dó hul la dé-
kot, amit rög tön fel is rak tak a trak tor ra és 
el szál lí tot ták a vá ros tól 5 km-re lé vő sze-
mét tá ro ló hoz. Eb ben a szép kör nye zet ben 
ta lál ha tó három bor víz for rás, három fel-
ha gyott kő bá nya, amely ma ide gen for gal-
mi lát vá nyos ság és három bar lang. Most 
már tel je sen ki tisz tít va vár ja a tu ris tá kat és 
a ki kap cso ló dás ra vá gyó hely bé li e ket ez a 
cso dá la tos vi dék.  Far kas Ala dár

Kör nye zet vé del mi Nap Mi nisz te ri 
lá to ga tás

Nem iga zán ké nyez tet tek el ben nün-
ket a kor mány tag jai. Em ber em lé ke zet óta 
nem for dult meg mi nisz ter Bor szé ken. Túl 
messze va gyunk a fő vá ros tól és túl messze 
az ér dek lő dé si kö rük től. Ez meg is lát szik te-
le pü lé sün kön. Nem mint ha egy mi nisz te ri 
lá to ga tás cso dá kat mű vel ne de jel zés ér ét ke 
min den kép pen van. Jól eső ér zés, ha tud-
juk, hogy ránk fi gyel nek, ér dek li, hogy mi 
tör té nik ki es vi dé kün kön. És láss cso dát, vá-
ro sunk ba ér ke zett Korodi At ti la, kör nye zet-
vé del mi mi nisz ter. Elő adá sá ban ér zé kel tet te, 
hogy a für dő te lep je len le gi hely ze te az zal is 
ma gya ráz ha tó, hogy Bor szék ne he zen meg-
kö ze lít he tő. Nincs sem a vas út mel lett, sem 
a nem zet kö zi út mel lett. „Ki ürült az a ge ne-
rá ció, amely üze mel tet te”. Ki kell ta lál ni a vá-
rost, a je len le gi már ka név vel nem azo no sul a 
vá ros. Olyan esz kö zö ket kell te rem te ni, ame-
lyek von zó vá, egye di vé te szik. Eh hez vi szont 
kül ső erő for rá so kat kell be von ni. Sür gő sen 
meg kell ol da ni a vá ros köz mű ve sí té sét, mert 
e nél kül nem le het ko moly be fek te té se ket vé-
gez ni. És pá lyáz ni kell, de a pá lyá za tok hoz 
ter vek kel le nek: meg va ló sít ha tó sá gi terv, ki-
vi te le zé si terv, mind ez pénz be ke rül. Pénz, 
ami nincs, leg alább is nincs ele gen dő. Ter-
mé szet vé del mi leg ér té kes vi dék, ami re job-
ban oda kell fi gyel ni, mert ezek az ér té kek 
to vább ra is von zó vá te he tik Bor szé ket. Jo gos 
az el vá rás, hogy se gít ség re van szük ség, de 
„mi kell erő sek le gyünk, hogy fej lőd jünk”. A 
vá ros ve ze tés, a mi nisz ter köz ben já rá sát kér-
te, hogy az épít ke zés sel já ró en ge dé lyez te té si 
el já rá sok le egy sze rű söd je nek. Kor mány tá-
mo ga tás ra már nem szá mít ha tunk eb ben a 
kor mány za ti cik lus ban, je len tet te ki Korodi. 
Azt ta ná csol ta, hogy tart sunk szo ro sabb kap-
cso la tot Csík sze re dá val, il let ve a me gyei ve-
ze tés sel. Ez helyt ál ló ja vas lat. Re mél jük, az új 
vá ros ve ze tés di na mi ku sabb és ha té ko nyabb 
lesz.    Far kas Ala dár

Vá lasz tá sok 2008 
El ső sor ban is kö szö ne tün ket fe jez zük ki a Ma gyar Pol gá ri Párt ré-

szé ről min den vá lasz tó pol gár nak, aki ránk ad ta  vok sát a jú ni us 1-jei 
választásokon min den fé le szin ten. Tud juk, hogy több sza va za tot is kap-
hat tunk vol na he lyi szin ten, de az em ber min dig a hi bá i ból ta nul és 10 
hét alatt ennyit si ke rült össze hoz ni. To váb bá gra tu lá lunk min den más 
párt nak az el ért ered mé nye kért és na gyon re mél jük, hogy együtt si ke rül 
el ér ni a kö zös célt, és pe dig BOR SZÉK fel éb resz té sét eb ből a fél ha lot ti ál-
la pot ból. A Párt bor szé ki szer ve ze te nem fog meg szűn ni, to vább fo gunk 
dol goz ni, szim pa ti zán so kat, ta go kat to bo roz ni és fi gye lem mel kí sér jük a 
vál to zá so kat és a kö zös cél el éré sét, hi szen párt tal vagy anél kül min den-
ki nek az ér de ke, re mél jük, hogy tu risz ti kai élet ala kul jon ki Bor szé ken. 
Ugyan úgy re mél jük: Bor boly Csa ba me gyei ta nács el nök sem fog ja meg-
ha zud tol ni a szlo gent, hogy Itt jár tam, meg is mer tem gond ja i kat, tu dom 
mit kell ten nem (kö rül be lül így hang zik) és nem ma rad Bor szék az er dé-
lyi és ro má ni ai tu riz mus „fe ke te bá rá nya”. Te hát sok si kert min den új és 
„ré gi” vá lasz tott nak és haj rá, vál to zás ra fel.

Bor szé ki Ma gyar Pol gá ri Párt

Le ál do zó ban az ál lat te
nyész tés Bor szé ken

A szar vas mar ha te nyész tők ki szol gál ta tott hely zetbe ke rül tek. Va la mi kor 
több mint 400 szar vas mar ha le gelt a vá ros há rom le ge lő jén. Má ra alig ma radt 
negy ven. Az oko kat le het ke res ni. Már rég nem ki fi ze tő dő az ál lat tar tás. Ala csony 
a fel vá sár lá si ár, sok ve sző dés sel jár az ál lat tar tás, hi szen nem le het sza bad na pot 
ad ni ne kik. Rend sze res és kö vet ke ze tes oda fi gye lést igé nyel nek. Az idei pász tor-
vá lasz tás ra már nem ke rült sor, mert oly ke vés ál lat ma radt, hogy nem bír el tar ta-
ni egy pász tort sem. A tej be gyűj tő köz pon tot már évek kel ez előtt fel szá mol ták. Az 
eu ró pai uni ós csat la ko zást kö ve tő en ne he zebb a hely ze tük, an nak el le né re, hogy 
kap ják il let ve kap hat ják a me ző gaz da sá gi tá mo ga tást. Ők a csat la ko zás el ső vesz-
te sei. Nem tag juk egyet len ter me lé si és ér té ke sí té si szö vet ke zet nek, egye sü let nek. 
Hi á ba cse rél ték le ál la ta i kat, faj te he nek re, hely ze tük ki lá tás ta lan. Las san már csak 
hob bi szin ten fog lal koz nak ál lat tar tás sal. Már jó né hány éve a fű a lá bán ma rad, 
nem ka szál ják le a bel te rü le te ket sem. Ré gebb a par kok ka szá lá sá ért kö zel harc 
volt, ma nem kell sen ki nek. Si ral mas és el gon dol koz ta tó hely zet, amin el kel le ne 
gon dol koz nia az új vá ros ve ze tés nek is.

Far kas Ala dár
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Csa ba Ki rály fi Nyom do ka in

Wass Al bert em lék év
Wass Al bert: Csa ba

Va dász Szat má ri Ist ván a gyergyó-
szentmiklósi Gye re kek Klub ja igaz ga tó ja 
kez de mé nye zé sé re és az ő szer ve zé sé ben 
ke rült sor az El ső Szé kely föl di Ro vás író 
Ver seny re. A két na pos ren dez vé nyen 5 is-
ko la 25 ta nu ló ja vett részt. A ver seny négy 
pró bá ból állt: 1. át írás ro vás ból-la tin be-
tűk re, 2. át írás la tin be tűs szö veg-ro vás be-
tűs szö veg re, 3. ro vás em lé kek fel is me ré se, 

és 4. ro vás írá sos szö veg ol va sá sa. Az egyé-
ni össze tett ben az el ső két he lye zést a Kós 
Kár oly és a Vas ker tes Is ko la ta nu lói nyer-
ték, a har ma dik, pe dig Papp Re ná ta bor-
szé ki ta nu ló lett. Dél után a csa pa tok a vá-
ros ban ro vás írá sos rek lá mo kat ké szí tet tek, 
ame lyek a hét fo lya mán ki lesz nek té ve az 
il le tő üz let ki ra ka tá ba. Es te fő ző ver se nyen 
mér ték össze tu dá su kat. Min den csa pat a 

ver seny re va ló be ne ve zést egy sa já tos re-
cept tel vé gez te, ame lyet ro vás írás sal írt. 
Azt kel lett el ké szí te nie egy sza bad tűz he-
lyen. A zsű ri ér té ke lé se sze rint íz le tes, fi-
nom éte lek ké szül tek. Va cso ra után a Hó-
vi rág Együt tes tag jai né pi tán co kat ta ní-
tot tak a részt ve vők nek. Az est fény pont ját 
az alfalvi fa lu na po kon fel lé pő Neoton Fa-
mí lia kon cert jén va ló rész vé tel je len tet te. 
Jó volt új ra lát ni és hal la ni Csepregi Évát 
ás tár sa it. Iga zi él ményt je len tett mind-
nyá junk nak. Va sár nap dél előtt vá ros né-
zés volt, a Ta risz nyás Már ton Mú ze um ban 
meg te kin tet tük a Tászok- te tői ro vott kö-
ve ket, ame lye ken ren ge teg ro vá sos elem 
ta lál ha tó. A gye re kek öröm mel te kin tet ték 
meg a Nép vi se let a Gyergyói me den cé ben, 
cí mű ki ál lí tást, il let ve Ka rá csony Já nos ki-
ál lí tott ké pe it. Azu tán az ör mény ka to li kus 
temp lom meg te kin té se kö vet ke zett, amely 
a szép, dí szí tett szob ra i val, fest mé nye i vel 
kel tet te fel a gye re kek ér dek lő dé sét. Ebéd 
után ke rült sor az ered mény hir de tés re és 
díj ki osz tás ra. Min den részt ve vő va la mi-
lyen pró bá ban je les ke dett, te hát dí jat is ka-
pott, könyv és ok le vél for má já ban. Az el ső 
há rom he lye zett, pe dig ser le get is ka pott. 
Szép és tar tal mas ta lál ko zó volt, re mél jük 
lesz még foly ta tá sa. Kö szö net a szer ve zők-
nek, a há zi gaz dák nak ezért a szép ren dez-
vé nyért.    Far kas Ala dár

Ez a re gény az 1918-as ha ta lom vál tás 
évé ben zaj lik. Fő sze rep lő je a 18 éves Fileki 
Ferkó, aki ma gá nyos de meg pró bál meg bir-
kóz ni ma ra dék bir to ká val. Ne he zen tud be le-
il lesz ked ni az új kör nye zet be, ugyan is kény-
sze rű ség ből el kell köl töz ze nek ko lozs vá ri 
la ká suk ból, hogy ki vág ják ap ja er de jét, majd 
ap ja ha lá la után ve zet nie kell a gaz da sá got. 
Ferkó ked venc gye rek ko ri me sé jét, a Csa ba 
ki rály fit ele ve ní ti fel. Azt sugallja, hogy vár-
juk a csil lag fé nyes úton min dig vissza té rő 
örök fel tá ma dást, Csa bát. A fő sze rep lő nem 
csa tá kat nyer meg nép ének, ha nem sok kal 
hét köz na pibb dol go kat mű vel: a ré gi dü le de-
ző is ko la he lyett má sat épít. Ma ga ve szi ke zé-
be az ásót és a kő mű ves ka na lat, és vállvet ve 
dol go zik a fa lu si ak kal, a szük sé ges fát in gyen 
ad ja er de jé ből. Rend sze re sen tö rő dik a Me-
ző sé gi ma gya rok gond ja i val, ta náccsal lát ja 
el őket. De a ben ne re kedt szo mo rú sá got, 
sem a csók, sem az öle lés nem old ja. Anuca 

a ro mán ta ní tó nő sze rel mes be lé, de Ferkó 
nem iga zán vi szo noz za. Nem annyi ra moz-
gal mas, mint a töb bi re gé nye, de egy re a lis ta 
ké pet fest a ki sebb sé gi sors ról, ami vel meg 
kell küz de nie a ha zát vesz tett nép nek. Nem 
könnyű. Az író nak si ke rül a jel lem áb rá zo-
lás min den egyes sze rep lő ese té ben. A nagy 
er dé lyi for du ló el ső éve i nek re gé nye. Ar ra 
bíztat, hogy higgyünk a re gé ben, higgyünk 
Csa bá ban, higgyünk ön ma gunk ban. Az író 
lát no ki mó don meg jó sol ja az Eu ró pai Uni-
ót: „Min den nép ma ga fog ja sor sát in téz ni, 
mert ez az igaz ság, és egy nagy szö vet ség ben 
lesz nek mind annyi an.  Össze fog nak a Du na 
kis nem ze tei. Lesz egy nagy kö zös or szág. 
Meg szűn nek a ha tá rok, a vá mok, min den. 
Egy for ma pénz lesz a vi lá gon. Ka to na ság 
sem kell…” Ér de mes meg szív lel ni mon dan-
dó ját: „Össze tar tás sal, bé kes ség gel, mun ká-
val és igaz ság gal meg győz ni min den ve sze-
del met.”                Far kas Ala dár

Iro dal mi al ko tó 
ver seny Bor szé ken

A bor szé ki Zimmethausen Is ko la köz-
pont az idén is meg szer vez te a már ha gyo má-
nyos Ion Creanga iro dal mi al ko tó ver senyt. 
Az 5. al ka lom mal meg ren de zett ve tél ke dő re 
há rom me gye (Ma ros, Neamt és Har gi ta) 11 
is ko lá já ból 75 ta nu ló ne ve zett be.

A té ma: sza bad fo gal ma zás Ion 
Creangaról. Az ered mé nyek: V. osz tály: 1. 
Ba ki Hen ri et ta-Il di kó, Szászrégenből (Sz.), 
2. Pé ter Edi na, Bor szék (B.), 3. Far kas Edi-
na (Sz.). A VI. osz tá lyo sok rang so ra: 1. Nagy 
Bernadette, Maroshévíz (M.), 2. Rácz Re be ka 
(B.), 3. Ladó Ti ha mér (M.). A VII. osz tá lyo-
sok leg jobb jai: 1. Kis Tí mea (B.), 2. Lőrincz 
Lin da (B.), 3. Csí ki Do rottya (M.). A VIII. 
osz tá lyo sok do bo gó sai: 1. Nagy Eni kő (R.), 
2. Láz ár Adrea-Beáta (M.), 3. Bende Re ná-
ta And rea (M.) és Amb rus Le hel Pál (B.). 
Hely szű ke mi att nem köz löm a ro mán ta-
go zat ered mé nye it. A ver seny jó szer ve zé se 
a ro mán iro da lom és nyelv sza kos kol lé gák 
mun ká ját di csé ri (Boronea Bianca és Hangan 
Daniela).   Far kas Ala dár
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Az élet vi ze

A víz sze re pe az élet, a ter mé-
keny ség, a meg úju lás me ne té ben a 
pri mi tív em bert ar ra a meg győ ző-
dés re ve zet te, hogy az élet egy fel-
té te le, a víz, ter mé szet fö löt ti erők-
kel ren del ke zik, ezért is ten nel van 
kap cso lat ban, ha ugyan nem ma ga 
is is ten ség.

Az is ten ség lé nye gi je gye i vel 
fölru há zott víz már az an tik kul tú-
rá ban a fo lyé kony ős ál la pot ból va ló 
fo ko za tos lét té vá lás nak jel kép évé 
lett. Mi vel is te nek szár maz tak be-
lő le, és is te nek la kó he lye, ki emelt 
tisz te let övez te. Egyes for rá sok, ta-
vak, fo lyó sza kasz ok kul ti kus köz-
pont tá, ál do za ti he lyek ké vál tak, 
ahol a kö zös ség víz rí tu sai ját szód-
tak le. A be ava tó, meg újí tó, gyó gyí-
tó rí tu sok nagy ré sze a víz ben va ló 
alá me rü lés hez kö tő dött. Az ősi fel-
fo gás ban az alá me rü lés az élet előt-
ti ál la po tok hoz va ló vissza té rés je le, 

a víz ből va ló ki lé pés az új já szü le tés 
te rem tő ak tu sát jel ké pe zi.

  A Ge ne zis ben (is) ezt ol vas-
suk: ...” sö tét ség vala a mély ség 
szí nén is az Is ten lel ke le beg vala 
a vi zek fe lett” ...Megtaláljuk a Mó-
zes szik lá ból fa kasz tott, éle tet adó 
for rá sá ban vagy a pró fé tai köny vek 
cso dás gyógy ulá sa i ban. Ugyan csak 
víz ben, a Jor dán vi zé ben ját szó dott 
le a ke resz tény ség jel ké pi ős gesz-
tu sa, a meg ke resz tel ke dés Jé zus és 
Ke resz te lő Szent Já nos új szö vet sé gi 
szel le mé nek meg fe le lő új já szü le té-
se, víz be me rü lés ré vén. 

Az Új szö vet ség köny ve i nek 
szám ta lan víz hez kö tő dő szim bo-
li kus moz za na ta az ősi kép ze tek 
szí vós to vább élé sé ről ta nús ko dik. 
A te o ló gi ai ér tel me zés a kez det ben 
má gi kus ér té kű vi zet misz ti kus 
erők hor do zó ja ként lát tat ja anél-
kül, hogy az ere de ti, újí tó, tisz tí tó, 

gyó gyí tó, élet adó ké pes sé gén vál-
toz ta tott vol na. Sőt, a Krisz tus ban 
élő szá má ra örök éle tet adó vá fo-
koz ta. Az éle tet adó, éle tet meg-
újí tó, az élet be vissza vi vő víz AZ 
ÉLET VI ZE.

 Leg gyak rab ban az em be ri ség 
mi ti kus em lé ke it jól meg őr ző folk-
lór mű faj ok ban: me se, mon da, re ge 
anya gá ban ma radt fenn a nyo ma. 
Át ke rült az iro da lom ba is, ahogy 
a Já nos vi téz Iluskájának élet vi zé-
ből va ló fel tá ma dá sa, vagy Ró zsa és 
Ibo lya va rázs ere jű ke rek ta va s ab-
ból ke re ke dő arany ka ri má jú fel le ge 
mu tat ja. A víz nek ilyen funk ci ó ja 
az em be ri ség kö zös szel le mi él mé-
nye ként mé lyen be le vé ső dött a né-
pi tu dat ba. Ám a tu dat alat ti ré gi-
ók ba is, ahon nét már csak ál mok, 
je le né sek, lá to má sok for má já ban 
ve tül het ki.

Ballai Er zsé bet 
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A ro vás írók or szá gos se
reg szem lé je

Y
Szamosújvár szer vez te az 

idei, im már 9. al ka lom mal sor-
ra ke rülő or szá gos ro vás író ver-
senyt, ame lyen ki lenc me gye 23 
te le pü lés leg jobb jai mér ték össze 
tu dá su kat. Me gyén ket há rom 
vá ros kép vi sel te: Csík sze re da, 
Gyergyószentmiklós és Bor szék. 
A fel adat ro vás írá sos szö veg át írá-
sa la tin be tű re, és for dít va, il let ve 
szám ro vás. A bor szé ki lá nyok kö-
zül Papp Re ná ta ötö di kes újonc 
ne gye dik lett, a B. ka te gó ri á ban, 
és ott le het a bu da pes ti Kár pát-
me den cei meg mé ret te té sen. A 
bot ro vás ban Szőcs Pa u la, il let ve 
Ba lázs Be á ta II. és III. he lyen vé-
gez tek. A két és fél na pos ren dez-
vény gaz dag prog ra mot aján lott 
a részt ve vők nek. A tu laj don kép-
pe ni ver se nyen kí vül, be te kin tést 
nyer het tek kü lön bö ző kéz mű ves 

mű hely fog lal ko zá sok ba. A Só vi-
rág együt tes jó vol tá ból né pi tán-
co kat ta nul hat tak és a Tánc ház 
ke re té ben, rop hat ták a tán cot. 
Meg em lé kez tünk a cser ké szek 
vé dő szent jé ről, Sár kány ölő Szent 
György ről, meg ko szo rúz tuk em-
lék mű vét. Két, új ro vás könyv 
be mu ta tó ján is részt vet tünk. 
Zomoráné Cseh Már ta dési ro-
vás ok ta tó és ku ta tó is mer tet te leg-
újabb köny vét: Dési ro vás em lé kek, 
il let ve Ba ra bá si Eni kő a bo lo gnai 
ro vás em lé kek ről írt ta nul má nyát 
is mer tet te. Es te film klub és gi tár 
klub ke re té ben szó ra koz hat tak. 
Be kap cso lód tunk a Sza mos part 
ta ka rí tá sá ba is. Több zsák sze-
me tet si ke rült össze gyűj te ni. A 
va sár na pi sza bad té ri öku me ni-
kus is ten tisz te let után vá ros né zés 
kö vet ke zett. Az ér dek lő dők részt 
ve het tek a ro vás ok ta tók kép zé-
sén, ahol ma gyar or szá gi és ro má-
ni ai ro vás ok ta tók és ku ta tók tar-

tot tak ér té kes elő adá so kat. Ru mi 
Ta más bu da pes ti ro vás szak ér tő a 
Csepregiek Fe ke te Kö vé ről ér te ke-
zett, míg a szin tén bu da pes ti Zá-
ho nyi And rás a Szé kely-ma gyar 
ro vás írá sos em lé ke ket is mer tet te. 
Va dász Szat má ri Ist ván a konk-
rét gya kor la ti ro vás ok ta tá si mód-
sze rek ről ér te ke zett. Utá na ke rek 
asz tal meg be szé lés kö vet ke zett a 
ro vás ok ta tás ha té kony mód sze-
re i ről. Ran gos ren dez vény so ro zat 
ré sze sei vol tunk, ahol sok új dol-
got ta nul hat tunk.   Far kas Ala dár

Y

Szaggatottan
             –Rékának és Csongornak–

Meghalni minden
                                      hangban
minden éjjel és 
                                      naponta
újból feltámadni
                                      havonta
leülni kőre, padra
                                      zsámolyra
s fel-felugorva elérni
                                      A Holdat
lenyelni követ, könnyet
                                       sósan
félni a félelemtől
                                      vasárnap
és hétfőn újra élni
                                     szaggatottan
majd felfutni a lejtőn
                                     hajnalonta
s élve élni a halált
                                        beugróval
hogy szerelmed hal(l)jon
                                        hajoljon
a boldog vég kezdetén a
                                       csillagokba.

Borszék, 2008 május 22-27       
Pethő László



8. oldal Források XII./6. szám

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Szom ba ton, gyö nyö rű  idő ben évzá ró por tyát szer vez tek 
a bor szé ki Zöld Szí ve sek. A kör nye zet vé dő kör még a ’90-
es évek ben ala kult, majd csat la ko zott a székelyudvarhelyen 
lé te sült Szé kely föl di Zöld Szí ves Ág hoz, amely gya kor la ti-
lag le fe di a há rom szé kely föl di me gye kör nye zet ne ve lő te-
vé keny sé gét az ál ta lá nos is ko lák szint jén. A szer ve zet nek 
van egy ne gyed éven te meg je le nő hír le ve, a Pász tor tás ka, 
amely el jut a Zöld Szí ves cso por tok min den egyes tag já-
hoz. Eb ben a tan év ben, Balla Ede a szer ve zet el nö ke ha vi 
rend sze res ség gel tar tott ve tí té ses elő adást a gye re kek nek. 
A mos ta ni év zá ró por tya pe dig te rep gya kor lat volt, ame-
lyen részt vett 39 tag ja a bor szé ki cso port nak. Fel ke res ték 
a bor vízku ta kat, par ko kat, sé tá nyo kat, bar lan go kat. Össze-
szed ték az út juk ba ke rü lő sze me tet. A ha zul ról ho zott ele-
mó zsi át a Pierre Curie for rás nál fo gyasz tot ták el, utá na 
egy ve tél ke dőn bi zo nyí tot ták kör nye zet vé del mi is me re-
te i ket. A leg ügye seb bek ju ta lom ként Balla Edé től kap tak 
egy-egy pél dányt a Ter mé szet- Bú vár kör nye zet ba rát öko-
ló gi ai ma ga zin ból. Kel le mes volt ez az együtt töl tött öko 
nap. Re mél jük, hogy a kö vet ke ző tan év ben még több ta-
nu ló kap cso ló dik eh hez a moz ga lom hoz.

Far kas Ala dár

Ered mé nyes évet zár tak a 
Zöld Szí ve sek

AnyA köny vi hí rek

InformaţII de stare cIvIlă

Születés–Naşteri

Straff Leonard Le ven te  2007. XII. 14.
Bereczki Alexandru Ionel  2008. I. 28.
MihályZsófia  2008.II.9.
CătanăAurelGabriel 2008.III.21.
GaborOlimpia  2008.III.18.
ŢepeşFocşaRaul  2008.III.28.
TimariuIanisMatei  2008.IV.2.
VildNorbertKrisztián 2008.V.5.
ZaurAlexandruSorina 2008.III.19.

Házasság–Căsătorii

SiklódiCsaba–PotraIzabella
    2008. III. 8.
StraffZoltán–NagyIngridKrisztina
    2008.V.4.
ChislucaIoan-Florin–PuskásElisabetaErika
    2008.V.10.
VildJánosTihamér–CzikóTündeMária
    2008.V.10.
PethőCsongorLevente–KolbertRéka
    2008.V.24.
FazakasRóbertPál–TankóRékaEnikő
    2008.VI.7.
GaborOlimpiu-Onoriu–DucuIonelaGeanina
    2008.VI.14.

Elhalálozás–Decese

VildAndrás  1917.II.12.–2008.I.24.
LakatosJolán  1937.VII.12.–2008.II.10.
KarancsiMária 1926.IX.8.–2008.III.10.
RăucescuAna 1923.VIII.1.–2008.III.18.
Laczkó-ZsigaJulianna 1923.IX.24.–
    2008.IV.17.
FazakasGyula 1933.IX.3.-2008.V.4.
SzőcsAnna  1932.VIII.26.–2008.V.12.
GálJózsef  1929.XI.18.–2008.V.25.
DumitrescuMaria 1939.III.14.–2008.VI.10.
SzabóRozália 1914.VIII.31.–2008.VI.12.
MárkosIstván 1968.II.15.–2008.VI.15.


