
Igen, ha más képp nem megy ak
kor hát ka lá ká val szü le tik új já Bor szék. 
A kez de mé nye zés a ma gyar or szá gi Ars 
Topia Ala pít vá nyé és a bor szé ki Ön
kor mány za té. A Szé kely föl di Für dő és 
Kö zös ség épí tő Ka lá ka Moz ga lom 2001
ben in dult Lázárfalván és 7 év után el
ér te a Gyergyóime den cét is. A ta valy 
Gyergyócsomafalván si ke rült fel újí ta ni a 
Csomafalvi Feredő né ven is mert für dőt. 
Az idén Bor szé ken lé te sül egy hidegvizes 
für dő me den ce, ha gyo má nyos kö zös sé
gi mun ka for má ban, a ke rek szé ki mész
kő bá nya (travertinó) mel let ti te rü le ten. 
Egy el ha nya golt bor víz for rás (láb für dő) 
fog ja táp lál ni a me den cét. Mind ez össze
fo gás ból, ka lá ká ban épül. Részt vesz 20
25 ma gyar or szá gi, ugyan ennyi er dé lyi és 
re mél he tő en soksok bor szé ki tett re kész 
pol gár. A te le pü lés gon dos ko dik a részt
ve vők szál lá sá ról, ét kez te té sé ről, biz to sít
ja az épít ke zés hez szük sé ges épí tő anya
got, szer szá mot. 

A kez de mé nye zők már több ször vé
gig jár ták a te re pet, meg be szél ték rész
le te i ben a prog ra mot: szál lás, ét ke zés, 
szó ra koz ta tó prog ra mok, ki rán du lá sok, 
tánc ház, kéz mű ves fog lal ko zá sok, stb. A 
lé nyeg, hogy a jól vég zett mun ka mel lett a 
részt ve vők be kap cso lód ja nak a te le pü lés 
min den nap ja i ba, és a te le pü lés la ko sai is 
be kap cso lód ja nak a ka lá ka prog ram já ba. 
Az a fon tos, hogy min den bor szé ki ma gá
é nak érez ze ezt a kez de mé nye zést. Kö zös 
aka rat tal, ten ni aka rás sal, össze fo gás sal 
si ke rül ni fog. A hely bé li ek be fo ga dó kész
sé ge, ven dég sze re te te ga ran cia ar ra, hogy 
ez a kez de mé nye zés si ke res le gyen.

Tíz dol gos nap alatt meg vál toz tat ják 
a táj ké pét. Egy el ha nya golt bor víz for rást 
le nyű gö ző me den cé vé va rá zsol ják. Szép 
kez de mé nye zés, re mé lem foly ta tá sa is 
lesz, akár csak Lázárfalva ese té ben, ahol 
már a 4. Lázárfalvi Für dő épí tő Ka lá ka 
fo lyik.

Far kas Ala dár

 Mint már tá jé koz tat tuk ol va só
in kat, jú li us utol só he té ben, pon to san 
22én kez dő dik a für dő épí tő ka lá ka. 
A ter vek ké szen van nak, a szük sé ges 
anya go kat (csu pa ter mé sze tes anyag: 
fa, kő, fűz fa vessző, stb.) be sze rez ték, 
gyűj tö ge tik a szer szá mo kat (ké zi szer
szá mo kat hasz nál nak), a ka lá ká sok
nak (kb. 70 fő re szá mí ta nak) meg van 
a szál lás hely ük. A ka lá ka ide jé re ter
ve zett sza bad idős prog ram, me lyen 
es tén ként és va sár nap re mé nye ink 
sze rint a bor szé ki ek is részt vesz nek, 
össze állt. Ala kul nak a fő ző csa pa tok 
és a hús men tes, egész sé ges me nün is 
tö rik a fe jü ket a sza ká csok és kuk ták. 
A hús ala pú kony há hoz szo kott hely
be li ek nek  egye ne sen iz gal mas  fel adat 

egy bő hé tig na pi há rom ve ge tá ri á
nus ét ke zést össze ál lí ta ni (úgy, hogy 
a ka lá ká sok bír ják is a na pi 10 órai 
mun kát). Azok a hely be li ek, akik be
kap cso lód nak a mun ká ba, szin tén a 
ve ge tá ri á nus kony ha elő nye it fog ják 
él vez ni. Ma gya rán: ott hon ról ho zott 
cso mag ból nem il lik sza lon náz ni:)) 

A szer ve zők még min dig vár ják 
a fel aján lá so kat: mun kát, élel mi szert, 
pénzt. A für dő Bor szék nek ké szül, 
ké rünk min den kit, hogy le he tő sé ge 
sze rint tá mo gas sa a Ka lá kát (szán dé
ko san nagy be tű vel). Nincs az a bár
mi lyen cse kély se gít ség, amit ne fo
gad ná nak kö szö net tel!  

Kolbert Tün de

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 7. szám 2009. Július

Ára: 1 lej

Für dő épí tő Nagy 
Ka lá ka Bor szé ken

Utol só száz mé te ren a Für dő
épí tő ka lá ka elő ké szü le tei

Ha vol na Is ten
Ha vol na Is ten, aki fel emel jen,
len nék az égen kék de rű, mo soly,
halk kun co gás pi ru ló lom bo kon.
Mi vol tom ná la vég re el fe lej tem.

És el fe lej tem vég re azt az asszonyt,
ki job ban fáj, mint el múlt éle tem,
a ká rán már a sem mit mér he tem,
ki szök ne már, de én bo lond, ma rasz tom.

Fe let tem nincs más, csak a szür ke fel hők,
a hű vös, nyál kás is me ret le nek,
kö rül a tör pe, unott szo ba bel sők

s ben nük torz él mé nyek kí sér te nek.
Mu tasd meg, Is ten, bo tod dal az utat,
az is me rőst, a gyer mek ként ta nul tat!

Kamenitzky An tal

Y

Ta lán rög esz me
Az ág he gyén hin tá zó ko ra nyár,
ma dár, mely vé di kis élet te rét.
A pusz ta kék: di der gő éb re dés
s az élet csil la gát ki ol ta nák,

mert el vé tet tek vé gül va la mit.
Is tent ját szik a hű vös tech ni ka.
Embermivoltod már nem is igaz,
a bűnt sin csen ki nek meg val la ni.

Mert fáj az ösz tön s bűn a sze re lem.
Ba rá tod is bal kéz zel nyújt ke zet.
Ki nyílt ököl a fá zó kéz fe jed

és min den íz új faj ta, ide gen.
Egy nő ma radt, az is ta lán rög esz me.
A múl tad hant  -  alá ja vagy te met ve.

Kamenitzky An tal
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Far kas Ala dár: 
Tisz telt pol gár mes ter úr!
Új ra el telt egy hó nap a leg utób bi be

szélgetésünk óta. Ol va só ink tü rel met le
nül vár ják az Ön ha vi ér té ke lé sét, ha úgy 
tet szik saj tó tá jé koz ta tó ját. Már meg szok
ták és igény lik. Te hát mi tör tént a vá ros 
éle té ben az el telt idő szak ban?

Mik Jó zsef: El ső ként em lí te ném, hogy 
be fe jez tük az Alsóborszéki ját szó te ret, és 
ne ki fog tunk a Felsőborszéki pi ac mo der
ni zá lá sá nak. Le zaj lott a ver seny tár gya lás a 
vá ros szenny víz há ló za tá nak a fel újí tá sá ra, 
il let ve a sí pá lya meg épí té sé re. Kö vet ke zik 
a nyer te sek ki hir de té se és a szer ző dé sek 
meg kö té se. Két al ka lom mal is ta lál koz
tam a Tu risz ti kai Mi nisz té ri um il le té kes 
szak em be ré vel, sze mé lye se sen a mi nisz ter 
asszonnyal. Ígé re tünk van a ke ze lő köz
pont ki vi te le zé si terv fi nan szí ro zá sá ra, 
ami nem ke ve sebb, mint 130 ezer euró. 
To vább foly tat tuk a vá ros park ja i nak, zöld 
öve ze te i nek a kar ban tar tá sát. Alig bí runk 
lé pést tar ta ni a ka szá lás sal, de igyek szünk 
gon doz ni meg lé vő park ja in kat. Ren ge
teg ma gán tu laj don van a für dő te le pen, és 
meg kér jük a tu laj do no so kat, hogy a sa
ját te rü le te i ket tart sák kar ban. Ha nem, 
kény te le nek va gyunk bün tet ni. Kö ze lebb
ről az Ás vány vi zek Or szá gos Ügy nök sé ge 
jó vol tá ból fel újí tás ra ke rül nek a köz pon ti 
bor víz for rá sok. A Láz ár és Lász ló for rá
sok alap ját meg szi lár dít ják, a töb bit új ra
fes tik. Be fe jez tük a vil lany ve ze tést az Új 
ut cá ban, az új la kó te lep hez. Ne ki fog tunk 
a szenny víz há ló zat le fek te té sé hez is. A 
ben zin kút mel let ti új la kó te le pen be kö
töt tük a vi zet és a szenny víz csa tor nát, ezt 

kö ve ti a vil lany be kö té se. Jó ütem ben ha
lad nak a mun ká la tok.

Meg em lí te ném, hogy össze gyűl tek 
a szük sé ges alá írá sok a la kó szö vet ség 
ré szé ről a hő szi ge te lé si prog ram hoz, a 
tömb ház la kók több mint 80 %a tá mo
gat ja ezt, így ha ma ro san meg ren del jük a 
ter ve ket, hogy leg ké sőbb no vem ber ben 
már igé nyel ni tud juk a Fej lesz té si mi nisz
té ri um tól kéthá rom tömb ház be fog la lá
sát az or szá gos hő szi ge te lé si prog ram ba. 

Far kas Ala dár: A kö vet ke ző idő szak 
súly pon tos te vé keny sé ge a Für dő épí tő 
Ka lá ka meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa. 
Bor szék el ső íz ben szer vez ha son ló ak ci
ót, mit je lent ez a vá ros nak?

Mik Jó zsef: Va ló ban egy nagy vo lu
me nű mun ká ról van szó. Több mint 70 
em ber fog be kap cso lód ni úgy Ma gya ror
szág ról, mint Er dély ből, nem be szél ve a 
hely bé li ek ről. A szál lást meg ol dot tuk a 
Ven dég vá rók Szö vet sé ge ál tal, díj men
te sen, az ét ke zés is meg ol dó dik, min den 
nap ra meg van nak a so ros sza ká csok. A 
prog ram tíz nap ra van ter vez ve (jú li us 
2231.), na pi tíz órás ke mény mun ká val, 
reg gel 8tól es te 7ig, ebéd szü net tel. Es
tén ként pe dig elő adá so kat, il let ve szó ra
koz ta tó mű so ro kat szer ve zünk a részt ve
vők nek, hogy egy ki csit ki kap cso lód ja
nak, szó ra koz za nak. A la kos ság hoz zá ál
lá sa po zi tív, élel mi sze re ket, pénzt aján lot
tak fel, és je lez ték, hogy a mun ká la tok ba 
is sze ret né nek be kap cso lód ni. Az ava tó 
ün nep sé get au gusz tus 1re ter vez zük, re
mél jük, hogy a Me gyei Ta nács is meg tisz
te li je len lé té vel ezt az ün nep sé get.

Far kas Ala dár: A Ka lá ka alig  fe je

ző dik be, kez dőd nek a Bor szé ki Na pok. 
Hogy si ke rül két ek ko ra hor de re jű ren
dez vényt egy más után le bo nyo lí ta ni?

Mik Jó zsef: Már több mint egy hó
nap ja foly nak az elő ké szü le tek, a fel ada
tok le osz tá sa. Pén tek dél után ün ne pé lye
sen alá ír juk a Tallóson nem rég meg kö tött 
test vérte le pü lé si szer ző dést. A ren dez
vé nyek zö me amúgy a Hármasligetben 
zaj lik. A Vá ros na pok má sik nyi tá nya a 
Pilisvörösvárról ka pott tűz ol tó au tó ün
ne pé lyes át adá sa lesz (az el ső a Für dő ava
tó ja). Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni 
min den bor szé ki nek, le gyen az ma gán
sze mély vagy cég, aki anya gi lag tá mo gat
ta en nek a tűz ol tó au tó nak a be ho za ta lát. 
Az idei ren dez vé nye ken na gyobb te ret 
kap nak a he lyi együt te sek, sze ret nénk 
nép sze rű sí te ni, bá to rí ta ni őket. Lesz nek 
ide gen együt te sek: Pá pá ról a Fő nix ze ne
kar, egy pop ze ne kar Bu da pest ről a H 599, 
a Bartina né pi ze ne kar, és a Romaqua ál tal 
szpon zo rált Voltaj. Szom bat es te egy szép 
tű zi já ték ban gyö nyör köd het nek a részt
ve vők. De fel lép a szent egy há zi Gyer mek 
Fil har mó nia 140 tag gal, akik már köz
is mer tek nem csak me gyénk ben, ha nem 
las san egész Eu ró pá ban. Könyv be mu ta
tó ra is sor ke rül a Vá ro si Könyv tár ban. 
Más nap ugyan csak a Hármasligetben 
rend ha gyó mó don sza bad té ri szent mi se 
lesz. Es te Ko má ro mi Ist ván fel lé pé se te szi 
han gu la tos sá a na pot. Tá bor tűz zel zár juk 
a ren dez vény so ro za tot.

Far kas Ala dár: Kö szö nöm a be szél
ge tést az ol va sók ne vé ben is, és kí vá nok 
si ke rek ben gaz dag idő sza kot.

Far kas Ala dár

A Ma gya rok Szé kely föl di Tár sa sá ga 2000
ben ala kult. Szék he lye Csík sze re dá ban van és a 
há rom szé kely me gye (Har gi ta, Kovászna és Ma
ros) és a haj da ni Aranyosszék te rü le tén han gol ja 
össze a te vé keny sé get. A Julianus Ala pít vánnyal 
kö zö sen min den év ben meg szer ve zi a már ha
gyo má nyos Lár ma fa ta lál ko zót, amely ben társ
szer ve ző a Cserhalom Mű ve lő dé si Egye sü let. Az 
idei 10. Lár ma fa ta lál ko zó társ szer ve ző je volt a 
Szlo vá ki ai Ma gyar Tár sa dal mi és Köz mű ve lő dé si 
Szö vet ség (CSE MA DOK).

A Lár ma fata lál ko zók meg hir de tett cél ja a 
Szent Lász ló em lé kek fel ke re sé se (le gen da áb rá
zo lás, temp lo mok, te le pü lé sek, ame lyek a nagy 
ki rály ne vét vi se lik). Az idei ju bi le u mi ta lál ko zó 
cél ki tű zé se sze rint adó zunk II. Rá kó czi Fe renc, 
Zrí nyi Ilo na, Ber csé nyi Mik lós, Mi kes Ke le men 
és Thö köly Im re em lé ké nek. Er re a za rán dok lat ra 

46 szé kely föl di ne ve zett be és utunk so rán hoz
zánk csat la ko zott 6 fel vi dé ki za rán dok tár sunk. 

A Lár ma fata lál ko zók ha gyo má nyo san 
Cegőtelkéről in dul nak, a ne ve ze tes kerlési csa
ta hely szí né ről, ahol a Cserhalom Mű ve lő dé si 
Egye sü let egy im po záns, tíz mé ter ma gas em
lék mű vet emelt, amely nek ava tá sá ra 1998. au
gusz tus 15én ke rült sor. Az em lék mű Kolozsi 
Ti bor ko lozs vá ri mű vész mun ká ját di csé ri. A 
pá lyá zat ra 15 kép ző mű vész ne ve zett be. Négy 
hosszú év be ke rült az em lék mű meg épí té se (hol 
az en ge délyt von ták vissza, hol a pénz fo gyott 
el). Né pes csa pa tunk Cegőtelkén részt vett a re
for má tus temp lom ban egy fel eme lő is ten tisz te
le ten. A he lyi szer ve zők ne vé ben kö szön tő be
szé det mon dott Szé kely Pál az Egye sü let el nö ke, 
Trufán Jó zsef, a Lár ma fata lál ko zó meg bí zott 
ve ze tő je, Eigel Ti bor a za rán dok lat ide gen ve

ze tő je és a Kár pátme den ce ki vá ló is me rő je. A 
székelykeresztúri Gagyi Bí ró Ka ta lin nép mű vész 
be mu tat ta a 6 ka zet tá ból ál ló var rot tas fa li sző
nye gét, amely a Szent Lász ló le gen dát áb rá zol ja. 
Elő ző év ben egy elő ta nul mányt ké szí tett a Ké
pes Kró ni ká ban fenn ma radt Szent Lász ló le gen

Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, 
Bor szék pol gár mes te ré vel

10. Lár ma fa Ta lál ko zó
Ju bi le u mi za rán dok lat négy or szá gon át

folytatás a 7. oldalon
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Hi va ta lo san meg nyílt a tu risz ti kai idény

XIV. BOR SZÉ KI NA POK
Program

Idén is meg tar tot ta ün ne pé lyes évad nyi tó ját a Bor szé ki 
Ven dég vá rók Szö vet sé ge. A hely szín a tu risz ti kai iro da és dísz
ka pu kör nyé ke, va la mint a meg nőtt, ki szé pült „Desz ka bár”, az az 
Udemeré. Az egész ren dez vény, az elő ző évek hez ha son ló an,  a 
„csakazétis” je gyé ben zaj lott: meg mu tat ni, Bor szék még min dig 
für dő vá ros (sze ret ne len ni). Ra gasz ko dunk eh hez a stá tusz hoz, 
bár már évek óta  he lyi ér de kelt sé gű für dő te lep nek mi nő sí tet
tek vissza; jo go san, hi szen már jó ide je für dőnk sincs. A ren
dez vényt Bara Már ton, a Ven dég vá rók Szö vet sé gé nek el nö ke 
nyi tot ta meg, majd Sza bó Ti bor al pol gár mes ter be szélt azok ról 
a kö ze li és táv la ti ter vek ről, me lyek ha meg va ló sul nak, vissza
ad ják Bor szék ré gi fé nyét (sí pá lya, bor vi zek út japrog ram, 
ke ze lő köz pont lé te sí té se). A szép szám ban egy be gyűlt, fő leg 

bor szé ki ek al kot ta kö zön sé get két órás mű sor ral szó ra koz tat
ta a fú vós ze ne kar, a Mosneág Ili ke ve zet te mazsorettek óvo dás 
és kis is ko lás cso port ja, a Mű vé sze ti Né pi Is ko la nö ven dé kei, a 
Lász ló Ti bor ve ze té sé vel ver bu vá ló dott bor szé ki ifjak ze ne ka ra 
és vé gül Birman Ot tó & tár sai.  A szó lis ta, Pop An na má ria tisz
ta, erős és szép hang já val, kel le mes meg je le né sé vel meg ér de
melt si kert ara tott. Je len so rok író ja már csak azt kí ván ja, hogy 
jö vő re az idény nyi tó után ven dé gek ben gaz dag sze zon is le gyen. 
Egy elő re  a tény le ges tu risz ti kai for ga lom nem vett tu do mást 
ar ról, hogy „meg nyíl tunk”. A lá to ga tott ság és a ven dég fo ga dás 
leg fon to sabb mu ta tó ja, a ven dég éj sza kák szá ma  mély pon ton 
van.       Kolbert Tün de

2009. JÚ LI US 31. PÉN TEK
18,00 – Test vér vá ro si szer ző dés alá írá sa Bor szék és Tallós (Szlo
vá kia) kö zött
20,00 – Tánc ház a Kos suth for rás nál a Ka lá ka moz ga lom ke re
tén be lől

2009. AUGUSZTUS 1. SZOM BAT
10,00 – Test vér vá ros ok zász ló i nak ün ne pé lyes fel vo ná sa a Ba
rát ság park ban
11,00 – Für dő ava tó a Tün dér kert ben
13,00 – Ün ne pé lyes köszön tő  a Hármasliget szín pa dán
13,30 – Tűz ol tó au tó át adá sa, be mu ta tó, köz re mű köd nek a 
pilisvörösvári és a bor szé ki tűz ol tók
14,00 – Könyv be mu ta tó: Far kas Ala dár: „A 89es bor szé ki 
rend szer vál tás két év ti ze de”, Kamenitzky An tal ver ses kö te tei 
15,00 – Csiszér Ré ka éne kel
15,45 – Ko vács Robert és ze ne ka ra
16,30 – Lász ló Ti bor és ze ne ka ra
17,30 – Ének lő szü lők ka ra, Pá pa
18,30 – Fő nix  Pá pa ze ne kar
20,00 – H599 együt tes
22,00 – Voltaj együt tes
23,30 – Tű zi já ték
00,00 – Sza bad té ri disz kó

2009. AUGUSZTUS 2. VA SÁR NAP
11,00 – Sza bad té ri szent mi se a Hármasligetben
12,30 – a Szent egy há zi Gyerekfilharmónia hang ver se nye
13,30 – a De Angelis gye rek kó rus
14,00 – Fő ző ver seny 
 – ki mit tud tá jé ko zó dá si ver seny: 
  is mer jük meg vá ro sun kat
 – ifj ú sá gi te vé keny sé gek
14,30 – Tün dér kert vi rá gai nép tánc cso port
15,00 – Bor szé ki fú vós ze ne kar
15,30 – Bogdan Cristina fel lé pé se
16,00 – Er dős At ti la fel lé pé se
16,30 – Bartina né pi ze ne kar
17,15 – Díj ki osz tás
17,30 – Rapsodia Călimani né pi együt tes
19,00 – Ti ni könnyű ze ne együt tes
20,00 – Ko má ro mi Pis ti
21,00 – Ring együt tes
22,00 – Tá bor tűz



Az el ső sza bad Pün kösd hét fő re va
ló te kin tet tel a ha gyo má nyos gyer mek
na pot ked den szer vez tük meg. Az idő is 
ke gyes volt hoz zánk. Nem szólt be le a 
prog ram ba. A gye re kek ap ra janagy ja 
tü rel met le nül vár ta a kez dés idő pont ját. 
Ke rék pár ok tu cat jai tá masz tot ták az is
ko la ol da lát. Most ke rül tek tűz ke reszt
ség alá az elsőáldozásra ka pott új bi ca
jok is. A ve tél ke dők há rom hely szí nen 
zaj lot tak. A gyor sa sá gi ke rék pár ver
seny az új 3,5 kmes asz falt úton zaj lott, 
ahol ne mek és korcso por tok ként in dul
tak a ver seny zők. Vég re hi va ta lo san is 
fel avat ták a bi cik li sek ezt a ke rék pár út
nak is el ső ren dű te re lő utat. A las sú sá
gi, il let ve ügyes sé gi ke rék pár pró bák ra 
és a gör kor cso lya ver seny re a Jó kai ut
cán ke rült sor, míg a töb bi ve tél ke dő a 

Bor szék ed dig sem volt sze gény, ami a kül föl di kap cso la ta it 
il le ti, hi szen az évek so rán több ma gyar or szá gi te le pü lés sel si ke
rült együtt mű kö dé si vagy test vérte le pü lé si kap cso la tot te rem te
ni.

Ez al ka lom mal egy fel vi dé ki köz ség gel, a nagy szom ba ti já
rás ban fek vő Tallós köz ség gel kö töt tünk test vér te le pü lé siszer ző
dést. A galántai já rás ban fek vő te le pü lés sel Aba nagy köz ség pol
gár mes te rén ke resz tül ke rül tünk kap cso lat ba, akik kel már évek 
óta szin tén test vérte le pü lé si kap csol tunk van. A köz ség ről annyit 
il lik tud ni, hogy már a 15. szá zad vé gén jegy zett te le pü lés volt. 
Eszterházy Fe renc 1760ban kas télyt épít te tett és 1763tól Má ria 
Te ré zia itt lé te sí tet te a Ma gyar ki rály ság el ső ál la mi ár va há zát. A 
kas tély park ról annyit, hogy a 22 ha os dend ro ló gi ai park ban 22 
eg zo ti kus fa faj ta ta lál ha tó, a kas tély ban  ki se gí tő is ko la mű kö dik. 
A la kos ság (1650 fő) zö mé ben ka to li kus, temp lo muk az 1700
as évek ben épült ba rokk stí lus ban. Má sik lát vá nyos sá ga, a tallósi 
lourdes i bar lang, ame lyet a te me tő ben épí tet tek meg 1901ben 
egy sü ket né ma kis lány lourdes i gyógy ulá sa em lé ké re. Fon tos 
meg em lí te ni az 1893ból va ló Maticza cö lö pös mal mot, amely a 
KisDu na vén fűz fái mel lett ta lál ha tó.

Ki uta zá sunk cél ja egy ba rá ti szer ző dés alá írá sa volt a két 

te le pü lés kö zött. Ez hi va ta lo san meg tör tént az ot ta ni köz ség há
zán, ahol je len volt a kép vi se lő tes tü let, Berényi Jó zsef Szlo vá kia 
or szág gyű lé si kép vi se lő je, Hor váth Zol tán pol gár mes ter, Kossa 
La jos, Aba nagy köz ség pol gár mes te re, Mik Jó zsef, Bor szék pol
gár mes te re és az ál ta la ve ze tett bor szé ki de le gá ció, Bihercz Im re 
vál lal ko zó, a tér ség egyik me cé ná sa. Az ün ne pé lyes part ner szer
ző dés alá írá sa után a he lyi temp lom ban részt vet tünk az ün ne pi 
szent mi sén, ame lyet a fa lu nap tisz te le té re szer vez tek. Az ün ne pi 
ebéd után is mer ked tünk a te le pü lés sel és a kör nyék kel. Dél után 
és es te gaz dag és vál to za tos kul túr mű sor szó ra koz tat ta a nagy ér
de mű kö zön sé get, majd ké ső es te meg hall gat tuk az Irigy hón alj
mi rigy együt test. Más nap lány fo ci mér kő zést lát hat tunk a he lyi 
csa pat, – amelynek edző je ma ga a pol gár mes ter – és a szom szé
dos Vezekény köz ség csa pa ta kö zött, amely a he lyi ek 52ős győ
zel mé vel vég ző dött. Ezt kö vet te az abaiak mér kő zé se a ven dég fo
ga dó tallósiakkal. Itt is a ha za i ak győz tek.

Han gu la tos, szép mű so rok tet ték em lé ke ze tes sé ezt a Fa lu
na pot. Re mél jük, hogy ez az új kap cso lat szí ne seb bé, gaz da gab bá 
te szi e két te le pü lés kap cso la tát.         Far kas Ala dár
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Gaz da gab bak let tünk egy kap cso lat tal

Gyer mek nap volt mi ná lunk is



Hármasligetben zaj lott, a Bor szé ki Na
pok hely szí nén. A sza bad té ri szín pad 
meg telt nyüzs gő gye re kek kel, egye sek 
éne kel tek, má sok tán col tak. Itt ke rül tek 
ki ál lí tás ra a gye re kek raj zai és fest mé
nyei is. Él ve zet volt néz ni, ho gyan mé
rik össze ere jü ket, tu dá su kat ug ró kö tél, 
hul lahopp ka ri ka ver seny szám ok ban. 
A lá nyok röp lab dáz tak, a fi úk lab da ke
ze lé si ügyes sé gi szá mok ban bi zo nyí tot
tak.

Az el ső he lye zet tek az el is me rő ok
le ve lek mel lé könyv és cso ko lá dé ju ta
lom ba ré sze sül tek, míg a 23. he lye zet
tek csak egy ok le vél lel kel lett be ér jék. 

Amúgy a Bor szé kért 
Ala pít vány jó vol tá
ból min den ál ta lá nos 
is ko lás ko rú gye rek 
ka pott egyegy táb la 
cso ko lá dét gyer mek
na pi aján dék ként. A 
ren dez vény szer ve ző
je a Zimmethausen 
Is ko la köz pont és a 
Bor szé ki Ifj ú sá gi Fó
rum volt. Kö szön jük 
a köz re mű kö dők se
gít sé gét.

Far kas Ala dár
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   If jú sá gi nap
Jú li us 11én, a Bor szé ki Ifj ú sá gi Fó rum szer ve zé sé ben egész 

na pos prog ram zaj lott, kü lön bö ző hely szí ne ken. Dél előtt 10 óra
kor a tu risz ti kai in for má ci ós iro da épü le té ben alul írott ki ál lí
tás sal egy be kö tött hely tör té ne ti elő adást tar tott, majd  az ott el
hang zot tak, ré gi ké pek és tér ké pek alap ján 3 fős cso por tok nak 
meg kel lett ta lál ni uk az egy ko ri für dők, vil lák,  for rá sok he lyét, 
és vá la szol ni uk kel lett a ke re sett pon ton ki he lye zett kér dé sek re, 
a Me leg für dő től a Med ve bar lang nál lát ha tó Szé che nyi szik lán 
ke resz tül a Nap für dő ig. (Egy kor 78 kü lön bö ző für dő mű kö dött 
Bor szé ken, re mél jük a hó nap vé gén a Tün dér kert ben épü lő láb
für dő egy új kor szak kez de tét je len ti majd). A lel kes fi a ta lok ból 
ál ló tár sa ság nagy el szánt ság gal és jó kedv vel tel je sí tet te a fel ada
to kat.

He lye zé sek:
1. Szö szik (Pop An na má ria, Mosneag Gel lért, Szőcs Szil vesz

ter.) 2h 05perc
2. Hitman (Birman Ot tó, Gá bor Ró bert, Lu ca Osz kár)             

2h 50 perc
3. Cso da gye re kek (Rácz Re be ka, Klemencz Gréta., Kul csár 

Ar nold) 2h 53perc

A Kos suthkút csar no ká ban 12 órá tól sakk ver seny kez dő
dött, ki sebb és na gyobb gye re kek, va la mint fel nőt tek rész vé te lé
vel.

He lye zé sek:
gye rek ka te gó ria: 1. Voda Alexandru Lucian
   2. Jákó Dá ni el
   3. Tö rök Mik lós

fel nőtt ka te gó ria: 1. Voda Costel
   2. Bajkó Gyu la
   3. Suciu Andrei

A leg né pe sebb rész vé tel lel az asz ta li te nisz baj nok ság 15 órá
tól kez dő dött.

 He lye zé sek:
  ki csik: 1. Ciortea Eduard
   2. Amb rus Nor bert
   3. Voda Alex
  na gyok: 1. Suciu Andrei
   2. Ko vács Lász ló
   3. Szőcs Szil vesz ter
Ered mény hir de tés 19 óra kor volt, a nyer te sek és részt ve vők 

ok le ve let és hasz nos aján dék tár gya kat kap tak.
A prog ram ze nés mű sor ral foly ta tó dott: előbb Krisz ti na, 

majd Ré ka szó ra koz tat ta a kö zön sé get.
Ez után lé pett fel a he lyi Bu bo rék együt tes. Meg hí vott együt

tes  a székelyudvarhelyi Ka ló ria Band ze ne ka ra volt, amely haj na
lig szó ra koz tat ta a szép szá mú kö zön sé get. Jó bu li volt.

Kö szö ne tet il le ti  Móga At ti lát, a ren dez vény szer ve ző jét és 
az aláb bi tá mo ga tó kat:

 Pol gár mes te ri Hi va tal
Artmobil
Bor pin ce
és mind azo kat, akik se gí tet tek vagy va la mi lyen mó don tá

mo gat ták ezt a ren dez vényt.
Pethő Cson gor
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Ha vissza tér az an gyal ... 
Ha vissza tér az an gyal cím mel meg je lent Kamenitzky An tal 
har ma dik kö te te

 „A bor szé ki könyv tár lel kes, de arány lag gyér ol va só kö zön
ség ének nyúj tom ba rát ság gal a má so dik „an gya los” kö te te met. 
Bor szék, 2009.07.14.”

Ez az aján lás ol vas ha tó köl tőnk (így: bir to kos rag gal, mert 
Ő a mi énk, bor szé ki e ké), Kamenitzky Tó ni a könyv tár nak ado
má nyo zott aján dék kö te té ben, mely a má so dik az „an gya lo sok”, 
har ma dik az alig két éve meg je lent  Ár nyak kön tö sé ben cí mű el
ső kö tet után. A könyv ke se ré des sze rel mes ver se ket gyűjt egy be, 
me lye ket  él ve zet tel ol vas hat az „arány lag gyér ol va só kö zön ség”, 
de min den ki, aki sze re ti a köl tői ké pek ben „fi no man” meg fo gal
ma zott ér zel me ket, gon do la to kat. A szo net tek tar tal má ról a köl tő 
így szól: 

„Szin te na pon ta egy szo nett,
amely be ép pen be le fér
sze rel mem hu szon négy órá ja.
Egyet len igaz ság van ben nük:
a sze re lem igaz ság ta lan sá ga.”
A kö te tet Bur ján Gál Eni kő gyergyószentmiklósi fi a tal kép

ző mű vész il luszt rál ta. A fe dő lap Zsig mond Már ton mun ká ja.
Kolbert Tün de

100 éve szü let tek a 
Feredői le ve lek

Szí ni La jos gyergyószárhegyi szü le té sű (1891) író, köl
tő, új ság író 100 év vel ez előtt ír ta meg hu mo ros tör té ne
te it jel leg ze tes, za ma tos, szé kely nyel ven. A múlt szá zad 
ele jén meg je lent kö tet: Nyüszkölés a feredőn, s a nagy víz 
martyán nagy si ker nek ör ven dett nem csak meg je le né se
kor, ha nem nap ja ink ban is re ne szán szát éli. A Bor szé kért 
Ala pít vány 1999 szep tem be ré ben je len tet te meg az 1920
ban Gyergyószentmiklóson ki adott ere de ti jé nek ha son má
sát. A má so dik ki adás 1937ben je lent meg a Márk Ist ván 
nyom dá já ban. A könyv a kom mu nis ta re zsim éve i ben a til
tott köny vek lis tá ján volt, Nyírő Jó zsef til tott író elő sza va 
és hely tör té ne ti sé ge mi att. Az író meg ka pó mó don le ír ja a 
bor szé ki für dő éle tet, s ha bár je len leg még nincs für dő élet, 
ér de mes fel idéz ni az ak ko ri idők han gu la tát. A köny vet 
egyket tő re el kap kod ták. Az EMIL (Er dé lyi Ma gyar Írók 
Li gá ja) egy pár év vel ez előtt ki ad ta Laji bá köny vét, és hogy 
a mai ol va sók is meg ért sék, Sántha At ti la, a Li ga ak ko ri el
nö ke meg szer kesz tet te és ki ad ta a Szé kelyma gyar szó tárt. 

Tu do má som sze rint Laji bá egy má sik köny ve, Az őz
ol ló s más nyüszkölések, Sándory Mi hály nyom dá já ban ké
szült, Szopos Sán dor raj za i val 1926ban, szin tén meg ér te 
új ra ki adá sát egy há rom szé ki nyom da és ki adó jó vol tá ból.

A szár he gyi há lás utó kor 1999. au gusz tus 1én em lék
táb lát he lye zett az író szü lő há zán. Meg ér dem li, hi szen ő az 
el sők kö zött volt, aki az un. „szé kely iro dal mat” mű vel te. 
Az Er dé lyi Szem le így jel le mez te: „Jó ízű, de rűs köny vek. Itt
ott olya nok, mint a pat to gó pi ros cse resz nye, má sutt, mint 
a hú sos szé kely szil va”. A köz tu dat ba hu mo rá val ke rült be, a 
táj szó lás ban írt gó bé sá ga i val. A Bu da pes ten jo got ta nult fi
a tal em ber Ma ros vá sár he lyen la pot in dít Szé kely föld cí men, 
ami saj nos rö vid éle tű volt. 1920ban Gyergyószentmiklóson 
in dít he ti la pot Szé kely Szó cím mel.

A szár he gyi te me tő ben alussza örök ál mát.           
 Far kas Ala dár

Ka len dá ri um
130 éve, 1879 jú ni us 10én Ko lozs vá ron szü le tett Sza

bó De zső, a két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar  iro da lom  
kép vi se lő je. Egy idő ben a leg ol va sot tabb és leg el lent mon
dá so sabb írók kö zé tar to zott. Na gyon pesszi mis ta han gú 
re gé nyei má ra el avul tak nak tűn nek, de né hány no vel lá ja 
és ta nul má nya ma ra dan dó ér té kű. Leg fon to sabb re gé nyei 
a „Nincs me nek vés” és az „El so dort fa lu”. Éle te im cí mű 
két kö te tes ön élet raj zát 1982ben je len tet te meg a Kriterion 
ki adó. No vel lás kö te te ro mán for dí tás ban is meg je lent. 
„Majd nem nagy író volt. De még sem lett az be lő le. Kár 
ér te” ol vas hat juk ró la a Ma gyar Iro dal mi Arc kép csar nok
ban. 1945ben Bu da pest ost ro ma alatt éhen halt egy pin
cé ben. 

***

195 éve, 1814 jú ni us 12én Alvincen szü le tett Ke mény 
Zsig mond, ősi er dé lyi arisz tok ra ta csa lád sar ja. Ta nul má
nya it Zalatnán kez di, majd 18231834 kö zött a nagyenyedi 
re for má tus kol lé gi um ban foly tat ja. Itt nagy ha tás sal vol
tak rá ta ná rai, Kö te les Sá mu el és Szász Kár oly. Jo gi ta
nul má nya it a ma ros vá sár he lyi ki rá lyi táb lá nál fe jez te be. 
1848ban a Bat thyá ny kor mányt tá mo gat ta. A  vi lá go si 
fegy ver le té tel  után je lent ke zett a ka to nai tör vény szék nél, 
1850ben fel men tet ték. Meg is mer ke dik De ák Fe renc cel, 
aki vel kö zö sen ki ala kít ják a passzív el len ál lás for má it és 
szer vez ték az iro dal mi éle tet. 1855től a Pes ti Nap ló szer
kesz tő je. Szer te len élet mó dot foly tat, egész sé ge meg rom
lik, el mé je el bo rul. 1873ban az öccse bir to ká ra, Pusz ta ka
ma rás ra vo nul vissza. Itt hal meg két év múl va, de cem ber 
22én. Leg is mer tebb re gé nyei:  Öz vegy és le á nya, A ra jon
gók, Zord idő.

***

120 éve, 1889 jú li us 18án szü le tett Nyírő Jó zsef. Szé
kely zsom bo ron lát ta meg a nap vi lá got és egy spa nyol ko
los tor ban halt meg. Ka to li kus pap nak ta nult, az is lett, 
majd 1919ben há tat for dí tott a pa pi hi va tás nak és meg nő
sült. Ka lan dos élet út ját, ví vó dá sa it az Is ten igá já ban cí mű 
ön élet raj zi re gé nyé ben ír ta meg. A Ma gyar Iro da lom Arc
kép csar no ka Nyírő Jó zsef mun kás sá gá val kap cso lat ban 
bő veb ben mé ri az el ma rasz ta ló, mint a mél ta tó jel ző ket. 
Ugyan ak kor el is me ri, hogy Nyírő Ta má si Áron mel lett az 
er dé lyi ma gyar iro da lom meg ha tá ro zó alak ja. Iro dal mi 
pá lya fu tá sát a ko lozs vá ri Pász tor tűz nél, Reményik Sán dor 
lap já nál kezd te. Re gé nye i ben, el be szé lé se i ben a szé ke lyek 
éle tét, a szé kely em ber küz del mét örö kí ti meg. A Szálasi
puccs után Nyu gat ra me ne kült, Né me tor szág ba, de meg
for dult Ame ri ká ban is. Éle te utol só éve it Spa nyo lor szág
ban töl töt te, vissza állt a ka to li kus rend be. Egy mad ri di 
ko los tor ban halt meg 1953ban. Re gé nye it, no vel lá it a szo
ci a lis ta Ro má ni á ban és Ma gya ror szá gon egy aránt in dex re 
tet ték. Há bo rús bű nös nek, tö meg gyil kos ság ra felbújtónak 
nyil vá ní tot ták. Nap ja ink ban, az iro da lom kri ti ku sok vé
le mé nyé nek da cá ra, Wass Al bert mel lett a leg ol va sot tabb 
író. Is mert mű vei: A jé zus fa ra gó em ber, Kop ja fák, A sibói 
bö lény, Uz Ben ce, Is ten igá já ban,  Madéfalvi ve sze de lem, A 
zöld csil lag, Ime az em be rek, Az én né pem stb.

Kolbert Tün de
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dá ról. A fa li sző nyeg ős be mu ta tó ja Bu da pes ten 
volt ez év jú ni us 17én. A fel nőt tek után a gye
re kek mű so ra kö szön töt te a za rán dok lat részt
ve vő it. Ki emel ném Már ton Jó zsef ta nu ló ki vá ló 
sza va ló kész sé gét (Wass Al bert: Üze net ha za). A 
ren dez vény rang ját emel te a Ta kács No é mi és 
Pătinaş Neila ál tal elő a dott Bach szo ná ták. A 
hely bé li fú vó sok ze né jé re né pi tán cot mu tat tak 
be a cegőtelki kis is ko lás ok (meg jegy zem, hogy 
egyet len össze vont ma gyar osz tály ban ta nul ják 
az édes anya nyel vü ket). Rész le tet hal lot tunk Vö
rös mar ty Mi hály Cserhalom Egy ének ben c. a 
cser hal mi győ ze lem ről írt epo szá ból. Mi se után 
fel ke res tük a cser hal mi győ zel mes üt kö zet em
lé ké re ál lí tott em lék mű vet, amely egy 15 kmes 
kör zet ből jól látható, ahol el he lyez tük 
a meg em lé ke zés ko szo rú it. Szán tó Ár
pád az Egye sü let al el nö ke is mer tet te az 
em lék mű ál lí tás kö rül mé nye it. A gon
do lat a Ju li á nos Ala pít vá nyé volt, ők 
ugyan is már 1992ben fel ál lí tot tak egy 
3 mes ke resz tet a ha tár ban, az üt kö zet 
szín he lyén. Au gusz tus ban 13 öreg fiú 
el ha tá roz ta, hogy egy iga zi em lék mű
vel adóz nak en nek a győz tes csa tá nak 
az em lé ké re. Ha ne he zen is, de ter vük 
meg va ló sult. Vissza tér ve a fa lu ba, la
ko má hoz il lő est ebéd del vár tak a szer
ve zők, majd há zak nál szál lá sol tak el. 

Más nap reg gel 6 óra kor to vább
in dul tunk. A ha tárt Hal mi nál lép
tük át, alig két órás vá ra ko zás után. 
Tiszaújlakon meg áll tunk a tu rul ma
da ras em lék mű nél, de so kat nem időz
het tünk, mert várt Mun kács, és már 
ké sés ben vol tunk. A vár le nyű gö ző 
ké pet mu ta tott, a ma ga mé re te i vel: 408 
m hosszú, 226 m szé les és 68 m ma
gas. Va la mi kor egy csil lag ala kú vi zes 
árok vet te kö rül. A vár hegy ről cso dá
la tos pa no rá ma tá rul a szem lé lő dő elé: 
Ung vár, Dél re Be reg szász, Dél ke let re 
Nagy sző lős, Kelt re meg Huszt. A tá vol ban, pe
dig a gyö nyö rű Kar pátko szo rú. Ami min den kit 
kel le me sen meg le pett, az a nem rég fel ál lí tott tu
rul ma da ras em lék mű, amely nek fel ál lí tá sá ban 
orosz lán ré sze volt, az Ame ri kai Egye sült Ál la
mok ban élő Pákh Im ré nek, Mun kácsy Mi hály 
mű ve i nek gyűj tő je és em lé ké nek ápo ló ja. Benén 
a te le pü lés pol gár mes te re várt. A Kö zös sé gi 
Ház ban egy rö vid, de szín vo na las kul túr mű sor
ral kö szön töt tek, majd meg kós tol tat ták a benei 
vö rös bort. Az el szál lá so lás itt is ma gán há zak nál 
tör tént. 

Har mad nap a Vereckei há gó volt a fő att
rak ció. Út köz ben meg áll tunk Szolyván, hogy le
ró juk ke gye le tün ket a 2. vi lág há bo rú ban oda ve

szett ál do za tok előtt. Az Em lék park ban egy szép 
em lék mű áll, raj ta több ezer név vel, akik nem 
tér tek vissza a há bo rú ból. Itt is ko szo rúz tunk. 
A Ve rec keihá gó, utunk fő cél ja cso dá la tos 
hely, nem csak azért, mert cso dá la tos pa no rá
ma tá rul ko zik az em ber elé, ha nem tör té nel mi 
múlt ja mi att is. Ide min den ma gyar nak éle té ben 
bár egy szer el kell jön nie. Ez a mi Mek kánk. A 
ma gya rok Kár pátme den cé be va ló be jö ve tel
ének rit ka szép em lék mű ve le nyű gö zi az ide
lá to ga tót. Ko szo rú zás, rö vid kul túr mű sor után 
to vább in dul tunk Hadd emel jem ki Balla Pi ros
ka ma gyar sza kos ta nár nő gyö nyö rű sza va la tát). 
Makkosjánosiban ebé del tünk, majd Be reg szász 
bel vá ro sá nak meg te kin té se kö vet ke zett. Új ból 
Benén alud tunk. Itt meg is mer ked het tünk a ha

gyo má nyos kár pát al jai éte lek kel: borscs, grecska 
haj di ná val, tú rós csu sza, stb. 

Újabb ha tár át ke lés Ung vá ron. An nak el le
né re, hogy schengeni ha tár, vi szony lag könnyen 
át kel tünk. Igaz, volt egy kis se gít sé günk, Csa ta 
Amb rus orosz nyelv tu dá sa, meg Kö te les Lász
ló szlo vá ki ai par la men ti kép vi se lő je len lé te. 
Nagyszelmencben meg te kin tet tük a ket té vá gott 
fa lu szé kely ka pu ját, amely nek egyik fe le Szlo vá
ki á ban, má sik fe le Uk raj ná ban van, de csak egy 
pár lé pés re egy más tól. Gya lo go san, út le vél lel át 
le het kel ni. Me leg ebéd del vár tak a hely bé li ek. 
In nen Dobóruszkára ve ze tett utunk, ahol meg
te kin tet tük Do bó Ist ván sír ját a he lyi temp lom
ban. Leleszen meg lá to gat tuk a pre mont rei apát

ság temp lo mát, majd Szen te sen a ro mán stí lus
ban épí tett temp lo mot.  Bor si ban, ahol ép pen 
fa lu na po kat tar tot tak, meg lá to gat tuk a Rá kó czi 
Mú ze u mot, a nagy sá gos fe je de lem szob ra előtt 
tisz te leg tünk, ko szo rúz tunk, majd be kap cso
lód tunk a fa lu na pok prog ram já ba. Az éj sza kát 
Sző lős kén töl töt tük.

Az ötö dik na pon Kas sá ra in dul tunk, ahol 
várt a Szent Er zsé bet Dóm, a Szent Mi hály 
temp lom, ahol Szent Lász ló fres kó ta lál ha tó, 
Rá kó czi Mú ze um (a ro dos tói Rá kó czi Mú ze um 
ha son má sa), Márai Sán dor em lék há za és szob
ra. A ha tárt Tornyosnémetinél lép tük át. Érin
tet tük Gön cöt, ahol Kár olyi Gás pár for dí tot ta a 
bib li át, majd Vi zso lyi ba men tünk, ahol a re for
má tus temp lom ban meg néz het tük a bib lia ki

ál lí tást. Itt nyom tat ták az el ső ma gyar 
nyel vű bib li át 800 pél dány ban. Tállyán 
az uni tá ri us temp lom ban, ahol meg ke
resz tel ték Kos suth La jost, egy fel eme lő 
ün nep ség ben volt ré szünk. Utá na bor
pin ce lá to ga tás és bor kós to ló kö vet ke
zett, majd ro ha nás Sze rencs re, ahol a 
vá ros pol gár mes te re várt, meg egy re
mek fér fi kó rus, amely szebb nél szebb 
éne kek kel szó ra koz ta tott. Hal lot tunk 
Er kel szá mo kat, bor da lo kat, egy szép 
nép dal csok rot. Az est sze re tet tel jes 
han gu lat ban telt.

Az utol só nap ha za u ta zás sal telt. 
Meg áll tunk Nyír egy há zán egy rö vid 
be vá sár lás ra, majd CsengerSzat már
né me ti nél be lép tünk az or szág ba. 
Cegőtelkén szállt le az el ső cso port. Itt 
a hoz zá tar to zók fi nom friss fánk kal, 
pá lin ká val, bor ral vár tak. Iga zi so ka
dal mi han gu lat ala kult ki. Rö vid bú
csúz ko dás után to vább in dul tunk, mert 
már ké ső re járt az idő.

Cso dá la tos hat na pot töl töt
tünk együtt. Iga zi fel töl tő dést je len tett 
mind nyá junk nak. Az uzoni női kó rus 
al ka lom hoz il lő éne ke ket éne kelt min

den ren dez vé nyen, ez ál tal emel ve a meg em lé ke
zé sek szín vo na lát. Ve gyes ér zel mek kel tér tünk 
ha za. Egy részt ör ven de tes do log, hogy az egész 
Kár pátme den cé ben egy sé ge sen be szé lik a ma
gyar nyel vet, akár a Kár pát al ján, akár a Fel vi
dé ken vol tunk, de ugyan ak kor fáj dal mas, hogy 
út le vél lel vagy más sze mély azo nos sá gi iga zol
vánnyal le het lá to gat ni ma gyar test vé re in ket. 

Kö szö net tel tar to zunk Beder Ti bor nak a 
Julianus Ala pít vány el nö ké nek, hogy eb ben az 
év ben is meg szer vez te a Lár ma fata lál ko zót. 
Ugyan ak kor saj nál juk, hogy be teg sé ge tá vol tar
tot ta et től a za rán dok út tól, de lé lek ben mind vé
gig ve lünk volt. 

F.A.

10. Lár ma fa Ta lál ko zó
Ju bi le u mi za rán dok lat négy or szá gon át

folytatás a 2. oldalról
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Szé kely föl di Für dő és kö zös ség épí tő ka lá ka
BOR SZÉ KEN

2009. jú li us 22augusztus 2.
Prog ram ter ve zet – a prog ram vál to zás jo gát fenn tart juk

Jú li us 22. 
szer da

Reg gel ér ke zés, re giszt rá ció a Bor szé ki Pol gár mes te ri Hi va
tal ban, szál lás fog la lás 
11 óra kor a pol gár mes te ri hi va tal ta nács ter mé ben Mik 
Jó zsef pol gár mes ter és Herczeg Ág nes, az Ars Topia Ala pít vány 
ku rá to ra kö szön ti a ka lá ká so kat, ka lá ká zók be mu tat ko zá sa
Bor szé ki sé ta Far kas Ala dár hely tör té nész ve ze té sé vel
A ka lá ka hely szín be já rá sa, ter ve zett épít mé nyek be mu ta tá sa, csa
pa tok ki ala kí tá sa

19,30 óra 
 
kö zös tá bor tü zes va cso ra  is mer ke dés

Jú li us 23. 
csü tör tök

7 órá tól reg ge li
8 óra mun ka kez dés
1314 óra kö zött ebéd
19 óra va cso ra                                  ÁLTALÁNOS NAPIREND

20 óra – hely szín: Kos suth for rás
Es ti tánc ház: Csí ki és mold vai tánc ház mu zsi kál nak a 
csobotfalvi ze né szek An tal Im re ve ze té sé vel – 

Jú li us 24. 
pén tek

7 órá tól reg ge li
8 óra mun ka kez dés
1314 óra kö zött ebéd
18 óra va cso ra

19,30 óra – hely szín: Is ko la
Es ti elő adás: Bor szék múlt ja, je le ne és jö vő je  épí tész 
fó rum 
Elő adó: Ertsey At ti la, Bor szék fő épí té sze, meg hí vott 
be szél ge tő part ne rek Ko vács Gé za, Bo gos Er nő, Köllő 
Mik lós

Július 25. 
szombat 8 óra munkakezdés                           ÁLTALÁNOS NAPIREND

20 óra – helyszín: Kossuth forrás
Esti táncház a Bartina együttessel

Július 26. 
vasárnap

Pihenőnap, kirándulás gyalogosan a Bükkhavasra  Borszék táji és 
természeti értékei – túravezető Farkas Aladár szabadprogram

Július 27. 
hétfő

7 órától reggeli
8 óra munkakezdés
1314 óra között ebéd
18 óra vacsora

19,30 óra – helyszín: Iskola
Esti előadás: Székelyföld a borvizek hazája, előadó 
Jánosi Csaba geológus, a Cstte elnöke
Kiállítás megnyitó: Tusnádi Borvízmúzeum

Jú li us 28. 
kedd 8 mun ka kez dés                                    ÁLTALÁNOS NAPIREND

20 óra – hely szín: Kos suth for rás
Es ti elő adás: 
Klasszi kus gi tár est Mosneag Gel lért gi tár mű vész 
mű so ra
 Tánc esttár sa sá gi tán cok

Jú li us 29. 
szer da

7 órá tól reg ge li
8 óra mun ka kez dés
1314 óra kö zött ebéd
18 óra va cso ra

19,30 óra – hely szín: Is ko la
Es ti elő adás: 
Für dő kul tú ra, táj kul tú ra
Elő adó: Herczeg Ág nes, meg hí vott be szél ge tő part ne
rek: Far kas Ala dár, Pethő Cson gor, Nagy Zol tán

Jú li us 30. 
csü tör tök

8 mun ka kez dés                                   ÁLTALÁNOS NAPIREND 20 óra – hely szín: Kos suth for rás
Es ti elő adás: 
Bor szé ki né pi je le ne tek, ve ze ti Mosneag Ili ke

Jú li us 31. 
Pén tek

8 mun ka kez dés Es te a Har gi ta Nem ze ti Szé kely Né pi Együt tes nép
tánc elő adá sa és tánc ház

au gusz tus 1.
Szom bat

AVA TÓ ÜNNEPSÉG a BOR SZÉ KI NA POK meg nyi tó ján a Tün dér kert ben
KI ÁL LÍ TÁS A GYER ME KEK AL KO TÁ SA I BÓL – a Kos suth for rás nál

au gusz tus 2.
Va sár nap

bor szé ki na pok 
hazaút…

Kívánunk minden 
kalákásnak jó munkát 
és kellemes szórakozást 

Borszéken!


