
Au gusz tus el ső hét vé gé jén ke rült 
meg ren de zés re a 14. Bor szé ki Na pok. A 
test vér te le pü lé sek de le gá ci ói már pén
tek dél után meg ér kez tek. Ün ne pi tes tü
le ti ülé sen sor ke rült Bor szék és Tallós, 
fel vi dé ki köz ség kö zöt ti együtt mű kö
dé si szer ző dés alá írá sá ra. Na gyon ün
ne pé lyes és fel eme lő volt ez az ün nep
ség. El hang zott a ro mán, a ma gyar, a 
szlo vák és a szé kely him nusz. Az alá író 
fe lek ki hang sú lyoz ták, hogy szak em be
rek, if ú sá gi cso por tok, tár sa dal mi szer
ve ze tek fog nak ta pasz ta lat cse re cél já ból 
el lá to gat ni a má sik fél hez. Ter jesz te ni 
fog ják a má sik nép kul tú rá ját, nyel vét. 
Ez ál tal a hat ma gyar or szá gi test vér te le
pü lés mel lett van egy szlo vá ki ai test vér
te le pü lé sünk is. Hadd kö szön jük meg 
fel vi dé ki ba rá tunk nak Bihercz Im ré nek 
nagy lel kű ség ét, aki 100 euróval tá mo
gat ta a Bor víz mú ze um do tá lá sát. Eb ből 
a pénz ből si ke rült egy olyan ér té kes ha
gya té kot fel vá sá rol ni, amely gaz da gít ja 
mú ze u munk tár gyi anya gát: cím kék, 

ké pes lap ok, ar chív fo tók, mo nog rá fi ák 
és más ér de kes írá sok Bor szék ről. 

A szom ba ti prog ram a test vér te le
pü lé sek zász ló i nak ki tű zé sé vel kez dő
dött, amely re a Ba rát ság park ban ke rült 
sor. Egy rö vid mú ze um lá to ga tás után 
sor ke rült a Für dő ava tás ra, amit a mint
egy 70 ma gyar or szá gi és dél vi dé ki fi a tal 
2030 bor szé ki vel kö zö sen épí tett meg. 
Ezt kö ve tő en sor ke rült egy tűz ol tó au tó 
át adá sá ra, amit a pilisvörösváriak hoz
tak Bor szék re. Az elő ző tűz ol tó au tót 
is tő lük kap tuk. Ez egy Mer ce des Benz, 
alig 28 ezer km van ben ne, fel sze rel
ve egy fe szí tővá gó fel sze re lés sel, hoz zá 
egy hid ra u li kus nyo mó, hat an gol si sak, 
6 be ve tés re al kal mas ru ha, al kat ré szek 
a kis mo to ros szi vattyúk hoz, ké zi szi
vattyú, 12 mes lét ra, hab, pléh vá gó, 
töm lők, egész ség ügyi lá da, hord ágy. 
Egy meg gyúj tott Da cia kasz nin mu tat
ták be, ho gyan tud nak gyor san és szak
ér te lem mel el ol ta ni egy lán go ló au tót, 
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A 14. Bor szé ki 
Na pok ról

A múl tad meg ke res
Nem sas fé szek, mely ré gi vá ra al ján
vé res múlt já ról csend ben ál mo dik.
Kegy vesz tett hely lett győz te sek nek bal ján.
El ső ha volt, most jó, ha szá za dik.

Húsz éve lop nak itt egy for ra dal mat,
al vadt vé rén csúsz tunk a sem mi be,
ha nyatt fek szünk, sze münk be hull a har mat.
A rab ló kéz az óta sem pi hen.

Ki el sza ladt vagy szár nyon vit te fel szél
s le vert fész két meg néz ni vissza jár
itt múlt ja vár ja nem csa ló ka em lék
s a Ke rek szék fe lett sö tét ma dár.

A tün dé rek a nyel vün kön be szél tek,
kert jük ben áll ket tős cí mer ke reszt.
Ádám fe lé, így Is ten nyúl fe lé tek,
hogy vissza tér ve múl tad meg ke resd.

Gyer mek ko rod ül kék he gyek ölé ben,
az ég, mint ágyon, fel hő kön ha sal,
mint fű szá lat fe nyő ket tart ke zé ben
 a völgy fe lett a grá nit szik la fal.

Ha vissza jössz, eget sza kít a vil lám,
a menny dör gés, mint vissz hang úgy 
   kö szönt,
a her me lin-köd er dők zöld pa lást ján
szik ráz ni en ged csil lag fény özönt.

Ha itt le hetsz sö tét páf rá nyok ál mán
a bol dog sá god vissza ál mo dod.
Anyád ke ze igaz gat itt a pár nán
s a lép csőn ott a ré gi láb nyo mod.

Az Úr lép cső jén, ég fe lé me nő ben,
lép cső fok ok sír hant ok és he gyek.
Itt lel ked if ú és ma gas ba szök ken,
bor víz ne szez, mint lel ki is me ret.

Ez a vi lág, a győz te sek nek bal ján,
két szá zad év nagy pél dá ját kí nál ja,
(fa lat rak sír ban, sí ron túl a tal ján).
Földink ne künk a bor vi zek ki rá lya.

2009. aug. 10.   Kamenitzky An tal

folytatás a 2. oldalon
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és szét vág ni, hogy a bent re kedt uta so kat ki ment sék. A Vá ro si 
Könyv tár ban ke rült be mu ta tás ra Kamenitzky An tal leg újabb 
ver ses kö te te, va la mint alul írott rend szer vál tás ról írt köny ve. 
Dél után a bor szé ki gye re kek és fi a ta lok mű vé szi cso port jai lép
tek fel: Excelsior ze ne kar, a nép is ko la nö ven dé kei, Csiszér Ré ka. 
Jó volt hal la ni a pá pai ének kart és a szin tén pá pai Fő nix ze ne
kart, amely or vo sok ból te vő dik össze. A nagy szín pa don fel lé
pett a bu da pes ti H 599 rock együt tes, amely nagy kö zön ség si
kert ara tott. Őket kö vet te az est fény pont ja, a bu ka res ti Voltaj, 
amely re leg alább öt ezer em ber volt kí ván csi. Ezt ko ro náz ta meg a 
szép tű zi já ték. A Hármasliget szín pa dán újabb rock együt tes szó
ra koz tat ta a né ző ket, majd sza bad té ri disz kó vár ta a fi a ta lo kat.

Va sár nap  szép sza bad té ri mi sén ve het tünk részt, me lyet 
Már ton Ist ván gödemesterházi plé bá nos ce leb rált, és a sze re tet 
kö ve i ről pré di kált, amely ből fel le het és kell épí te ni  a nél kü löz
he tet len sze re te tet. Le nyű gö ző volt a Haáz Sán dor ve zet te szent
egy há zi gyer mekfil har mó nia mű so ra. Az ebé det a Pol gár mes
te ri Hi va tal höl gyei ké szí tet ték, fi nom gom bás krumpligulyás 

volt a me nü. De főz tek a fő ző ver seny re be ne ve zett csa pa tok is, 
köz tük a pé csi püs pö ki bor pin ce fi nom ha lász lé vel ruk kolt ki. 
Dél után új ra a bor szé ki gye re kek és fi a ta lok szó ra koz tat ták a 
kö zön sé get: a Tün dér kert vi rá gai, tánc együt tes, a fú vós ze ne kar, 
Er dős At ti la, Bogdan Cristina, Ti ni könnyű ze ne kar és a Bor szé
ki if ú sá gi ze ne kar. Mint min den év ben, az utób bi idő ben, él vez
het tük a ma gyar or szá gi Bartina nép ze ne kart. Ko má ro mi Pis ti 
előtt fel lé pett a maroshévízi Rapsodia Călimani együt tes. Es te 
a tá bor tűz után a gyergyószentmiklósi Ring együt tes szó ra koz
tat ta a né ző ket. A tű zi já ték után a tér a disz kó ked ve lő ié volt.

El mond ha tom, hogy az idei Bor szé ki Na pok is nagy hoz zá
ér tés sel, ma gas szin ten let tek meg szer vez ve és le ve zet ve. Iga zi 
profi z mus ra vall. Re mél he tő en min den ki jól érez te ma gát, hi
szen prog ram volt min den kor osz tály nak és íz lés nek. Kö szö
net a nagy szá mú tá mo ga tó nak (25 cég és ma gán sze mély), akik 
anya gi tá mo ga tá sa nél kül nem le he tett vol na meg szer vez ni ezt 
a ren dez vényt.

Far kas Ala dár

A 14. Bor szé ki Na pok ról

A Me gyei Ta nács ki he lye zett 
ülé se Bor szé ken

Har gi ta me gye 
Ön kor mány za ta a 
bor szé ki Rikiben 
tar tot ta so ros ülé sét. 
Meg hí vást kap tak a 
bor szé ki ta ná cso sok 
is. Né há nyan él tek is 
ez zel a le he tő ség gel. 
Amúgy a na pi ren den 
sze rep lő té mák nem 
érin tet tek min ket, de 
jó volt lát ni, ho gyan 
zaj lik egy ilyen gyű
lés. Meg le pe tés ként 
ért min den kit Szász 
Je nő be je len té se, 
hogy le mond a me
gyei ta ná cso si man
dá tu má ról. Saj tó ér te
sü lé sek sze rint azért, 
mert nem ért egyet a 
Me gyei Ta nács mun
ka mód sze ré vel, amely „a frak ci ók köz ti pár be széd he lyett 
az RMDSz több ség dik ta tú rá ja ural ko dik” és az el nök sze
mé lyé vel. Ez ért he tő, hi szen ő is in dult ezért a tiszt sé gért és 
nem ő lett a be fu tó. Bor boly Csa ba ta nács el nök vi szont azt 
nyi lat koz ta, hogy Szász Je nő a Pol gá ri Párt el nö ke a 22 ta
nács ülés ből 18ról hi ány zott. Bor szé ket érin tő hí rek: Kocs 
Ilo na székelyudvarhelyi ta ná csos az orotvai úton ér ke zett 
Bor szék re, és sze mé lye sen meg ta pasz tal ta, hogy az út jár ha
tat lan. Pe dig a táj le nyű gö ző, töb bet ér de mel ne. Nem gon
dol ta, hogy még lé tez nek ilyen me gyei utak. Bor boly Csa ba 
vá lasz ként el mond ta, hogy is me ri a hely ze tet, hi szen meg
vá lasz tá sa után egy hó nap pal vé gig járt raj ta. Az idén 1 km 
asz falt sző nye get ön te nek, köz ben fo lyik az egész út ter vé nek 

a ké szí té se, és a 
kö vet ke ző há rom 
év alatt (a man
dá tu muk vé gé ig) 
be fe je zik az egész 
út rehabilitását. 
Bondor Ist ván 
volt fő tan fel
ügye lő szó ba 
hoz ta a bor szé ki 
Zimmethausen 
Is ko la köz pont 9. 
osz tá lyá nak hely
ze tét, aho vá csu
pán négy gye rek 
irat ko zott. Kér te 
a Me gyei Ta ná
csot, hogy az osz
tályt ne szá mol ják 
fel, mert még van 
négy pót vizs gás 
nyol ca di kos, és 

re mél he tő en még két ta nu lót si ke rül be is ko láz ni, és ak kor 
az osz tály élet ké pes. Saj gó Ig nác a Me gyei Ta nács köz ben
já rá sát ké ri, hogy az Or szá gos Ás vány víz ügy nök ség nek a 
bor víz pa lac ko zá sért fi ze tett összeg egy ré sze ke rül jön vissza 
az Ön kor mány zat hoz, il let ve, hogy kap junk tá mo ga tást a 
pá lyá za tok hoz. Mik Jó zsef pol gár mes ter szin tén a 9. osz tály 
meg men té sét kér te. A kö zös ebéd után egy rö vid vá ros né zés 
kö vet ke zett. Sze rin tem er re több időt kel lett vol na szen tel
ni, hogy lás sák a me gyei ön kor mány zat kép vi se lői a vá ros 
je len le gi hely ze tét. De si et tek, mert d. u. fo ci meccsük volt. 
Így is ör ven de tes, hogy Bor szé ken is sor ke rült egy ilyen ki
he lye zett ülés re.

Far kas Ala dár

folytatás az 1. oldalról



Sze re tünk a le gen dák vi lá gá ban él
ni. Hál ’Istennek tör té nel münk te le van 
szebb nélszebb mon dá val és le gen dá val. 
Ez tör té nel münk ré sze. Min den gyer mek 
elő ször a me sén, a le gen dán ke resz tül ke
rül kap cso lat ba nem ze te, né pe tör té nel
mé vel. 

A Gyil kostó egy ter mé sze ti ka taszt
ró fa ered mé nye kép pen jött lét re. Ez a 
pró zai je len ség hosszú év ti ze dek re, ta lán 
év szá zad ok ra meg ha tá roz ta, meg ha tá roz
za a vi dék éle tét. A he gyek jel leg ze tes vi lá
gá ban egy ér de kes és ugyan ak kor ér té kes 
szín folt. Ta lán az egész Eu ró pá ban nincs 
hoz zá ha son ló. Ez zel is ma gya ráz ha tó, 
hogy a Gyil kostó va rá zsa hal ha tat lan.

Éven te em be rek ez rei, ta lán tí zez
rei ke re sik fel, gyö nyör köd nek le nyű gö
ző szép sé gé ben, a kö rü löt te lé vő szik la
csú csok te kin télyt pa ran cso ló bér ce i ben. 
Min den ki nek fel üdü lést, ki kap cso ló dást 
je lent a tó lát vá nya. Mű vé szek tu cat ja it ih
let te al ko tás ra,  le gyen az fes tő, fo tog rá fus, 
vagy lí ri kus. Ap ro pó fo tog rá fus. De zső 
Lász ló ta valy meg je lent al bu ma a Gyil kos
tó ról va ló ban egy me se vi lá got tár elénk. 
De fel idéz het jük Romfeld Ákos ha son
ló té má jú, ko ráb ban meg je lent al bu mát. 
Mind nyá junk ál tal is mert ditrói Csiby 
An dor Gyil kostó ról szó ló le írá sát.

Az idei kez de mé nye zés, a le gen da 
(Fa ze kas Esz ter és Mol nár Mik lós be tel

je sü let len sze rel me) meg ele ve ní té se min
den kép pen rend ha gyó és ma ra dan dó a 
mű vé szet vi lá gá ban. Egy le gen da szü le tett 
új já mind nyá junk szí vé ben szom bat es te a 
Gyil kostó part ján.  Több mint 150 ar tis
ta: éne kes, ze nész és tán cos el káp ráz tat ta 
a többezres né ző kö zön sé get, aki va ló ság
gal ma gá ba it ta a pro duk ci ót. A hang és 
fény ef ek tu sok, a szín pa di kel lé kek sze
ren csé sen öt vöz ték egy be a le gen da mon
da ni va ló ját. Kö szö ne tet mon dunk min den 
sze rep lő nek, de min de nek előtt C. Tóth 
Zol tán nak, a le gen da meg ál mo dó já nak, 
ze ne szer ző jé nek, Kolcsár Bé la mű vé sze ti 
igaz ga tó nak, és mind azok nak, akik hoz
zá já rul tak eh hez a fe lejt he tet len cso dá hoz, 
ami nek ré sze sei le het tünk.  

Far kas Ala dár
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Bor szék is pró bál ko zik
Az utol só két év ti zed gaz da sá giszo ci á lis kö rül mé nyei ki

ván dor lás ra kényszerítettek em be rek szá za it, ez re it. Az Euba 
lé pés sel, pe dig sza bad moz gás és mun ka vál la lá si le he tő ség 
nyílt az em be rek előtt, ami vel na gyon so kan él tek is. Nem
csak Ma gya ror szá got, ha nem gya kor la ti lag egész Eu ró pát el
lep ték a ka land és mun ka vál la lók. És ak kor nem be szél tem a 
Ceauşescu kor szak ban kény sze rű ség ből el me ne kül tek so ka sá
gá ról. Má ra már, há la az új rend szer nek, a meg vál to zott gaz da
sá gi hely zet nek az em be rek ha za kí ván koz nak. Egy részt itt hon 
ma radt csa lád tag ja i kat, ro ko na i kat sze ret nék vi szont lát ni, no 
meg a nosz tal gia is vissza csa lo gat ja őket. A gyö ke re ket ne héz, 
vagy le he tet len el sza kí ta ni. Bor szé ket sem ke rül te el az a ki ván
dor lá si hul lám. Szin te nin csen or szág Eu ró pá ban, ahol ne él ni 
bor szé ki. Csak Bu da pes ten 110 bor szé ki sze mély ről van tu do
má sunk. Ők, többke ve sebb rend sze res ség gel ta lál koz nak, egy
faj ta klub éle tet él nek. 

A pol gár mes te ri hi va tal és a ró mai ka to li kus plé bá nia kez
de mé nye zé sé re, au gusz tus 23án sor ke rül az el ső el szár ma
zot tak ta lál ko zó já ra. Jó idő ese tén a sport pá lyán, eső ese tén a 
sport csar nok ban ke rül sor er re a nem min den na pi össze jö ve
tel re. Szent mi se után egy bog rács gu lyás ra kap tak meg hí vást, 
ahol meg hitt be szél ge té sek re ke rül het sor. Nosz tal gia ze ne
kar ok (a 70es, 80as évek ze ne ka rai) lé nek fel és szó ra koz tat
ják az el szár ma zot ta kat. Es te, pe dig ze nés tá bor tűz, majd bál 
nyújt szó ra ko zá si, ki kap cso ló dá si le he tő sé get. Kí ván csi an vár
juk, hogy há nyan tesz nek ele get en nek a hí vó szó nak. Nem volt 
könnyű össze gyűj te ni az ér de kel tek lak cím ét, el ér he tő sé gét. Jö
vő re már könnyebb lesz, hi szen a most össze ál lí tott adat bank 
meg könnyí ti a szer ve zé si mun kát. Re mél jük, a vissza em lé ke zé
se ken, a múlt idé zé sen túl, a jö vő épí tést is szol gál ja. Ta lán ke rül 
egykét sze mély, aki fan tá zi át lát Bor szék fel vi rá goz ta tá sá ban és 
be fek te ti meg ta ka rí tott pén zét.   Far kas Ala dár

Is tent di csér ve
Itt a Fa ló ban-
még nem " fa ló ban" csak a 
pá lin kás jó reg gelt

köszönve-itt a 
székelykapu előtt vár-
va Szent Ist vánt hogy

jöj jön hoz zánk-és
Má ria is Bor szék re-
Is tent di csér ve...

Bor szék, 2009 aug. 6.   
Pethő Lász ló Ár pád

A le gen da új já szü le tett



A bor szé ki tűz ol tó ala ku lat köz meg
be csü lés nek ör vend. Tag jai fi a tal, ka to
na vi selt fi úk, akik zö mé ben a Tűz ol tó ság
nál kap tak ka to nai ki kép zést, és ci vil ként 
úgy mond hob bi ból vé dik ér té ke in ket, és 
ha kell, éle tün ket. A Si mon Zsolt ve zet te 
csa pat nak je len leg 17 tag ja van, akik min
den év ben rend sze re sen részt vesz nek a 
szak mai ve tél ke dő kön. Ezt tet ték az idén 
is. A me gyei sza ka szon el ső he lyet ér ték el 
a cé gek ver se nyén, és másodikok let tek a 
vá ro sok kö zöt ti ve tél ke dőn. A me gye kö
zi sza kaszt is meg nyer ték a cé gek kö zöt ti 
ver se nyen és kö vet ke zett az or szá gos meg
mé ret te tés, amely re Székelyudvarhelyen 
ke rült sor. Har gi ta me gye leg jobb ci vil 
tűz ol tó csa pa ta ként hi va tal ból meg hí vást 
kap tak er re a 
meg mé ret te
tés re. El ső al
ka lom, hogy 
részt vesz nek 
egy or szá gos 
ver se nyen a 
cé gek ve tél
ke dő jén. Itt 
sem val lot tak 
szé gyent. A 
ver seny egy 
pa rá dés fel vo
nu lás sal kez
dő dött, ahol 
fel vo nult a 19 
ver seny ző csa
pat, il let ve 26 
tűz ol tó au tó. 
A gya kor la ti 
pró bák egyi ke 
egy szá raz sze
re lé si gya kor
lat ból állt, ahol 
219 ver seny ző 
mér te össze 
ere jét, tu dá sát. 
A 4x100 mé te res vál tó ver se nyen a leg gyor
sabb ver seny zők in dul tak. A leg komp le
xebb pró ba a sze re lé si, ahol úgy ügyes
ség ből, mint lé lek je len lét ből kell ta nú bi
zony sá got ten ni. Meg ér dem lik, hogy név 
sze rint is fel so rol juk a ver seny ző csa pa tot: 
Bajkó Ró bert, Chisluca Florin, Gidró Bé la, 
Kolbert Ist ván, Kopacz György, Pépel At ti
la, Prezsmer Lász ló, Pus kás Fe renc, Siklódi 
Ist ván és Vild Csa ba. A Me gyei Ta nács 750 
lej jel ju tal maz ta idei tel je sít mé nyü ket. Nem 
sok, de min den kép pen jel zés ér té kű. 

A pilisvörösvári ci vil tűz ol tó tes tü let
tel sok éves kap cso la tuk van. Köl csö nö sen 
lá to gat ják egy mást, egy faj ta ta pasz ta lat
cse re fo lyik a két tes tü let kö zött. Tíz év
vel ez előtt a vá ros aján dék ba ka pott tő lük 
egy Magirus tűz ol tó au tót, amit még ma is 
hasz nál nak. Az idei Vá ros na pok al kal má
val egy újabb, mo der nebb Mer ce desBenz 
au tót kap tunk egy szim bo li kus össze gért, 
ami még a fe szí tővá gó fel sze re lés árá nak 
fe lét sem te szi ki. Itt a he lye és ide je, hogy 
meg kö szön jük, úgy a ma gán em be rek nek, 
mint a cé gek nek a pénz ügyi ado má nyát, 
amellyel hoz zá já rul tak en nek az au tó nak 
a meg vá sár lá sá hoz. Fel sze re lé se (ké zi szi
vattyú, 12 mes lét ra, hab üzem anyag ol
tás ra, pléh vá gó, egész ség ügyi fel sze re lés, 

hord ágy, Btömlők, al kat ré szek a kis mo
to ros pom pá hoz, stb.) és egy 2 400 li te res 
víz tar tály le he tő vé te szi, hogy víz for rás tól 
tá vol eső he lyen is ak ci ó ba tud ja nak lép
ni. Kap tak egy rend for ma ru hát és 6 da rab 
an gol tűz ol tó si sa kot. Au gusz tus el se jén 
meg tör tént a ki pró bá lá sa is, egy élő be
mu ta tón, ahol egy láng ra lob bant au tót 
ol tot tak, majd a fe szí tővá gó fel sze re lés
sel szét bon tot ták a Dá ci át, hogy ki ment
hes sék a bent re kedt uta so kat. Más nap, a 
sza bad té ri mi se ke re té ben Már ton Ist ván 

gödemesterházi plé bá nos meg ál dot ta az 
ado mány ban ka pott au tót. Pop Gheorghe, 
a Me gyei Sür gős sé gi osz tály pa rancs nok 
po zi tí van ér té kel te a bor szé ki tűz ol tók 
te vé keny sé gét. Ugyan ezt tet te Mik Jó zsef 
pol gár mes ter is. Jo go sak, meg ér de mel
tek ezek a di csé rő sza vak. Az alig 28 ezer 
kmben lé vő au tó sok évig biz to sít hat ja 
a te le pü lés nyu gal mát, anya gi ja va it. Ad
ja a Fennvaló, hogy ne kell jen túl sok szor 
hasz nál ni. 

Eb ben az év ben is je les re vizs gáz tak 
tűz ol tó ink. A nyár ele jén meg fé kez tek 
egy avar tü zet a Re me te i ben. Jú li us ban a 
Fü löp And rásfe jé ben a salamási he gyek 
szom széd sá gá ban vet tek részt egy er dő
tűz ol tás ban, ahol be se gí tet tek a hol lói és 

maroshé v íz i 
ka to nai ala ku
la tok is. A 23
as (Csil lavil
la) ol tá sá nál is 
orosz lán részt 
vál lal tak a két
szer is fel lob
ba nó tűz meg
fé ke zé sé ben. 
Itt is se gít sé
gük re si et tek 
a szom szé dos 
hi va tá sos tűz
ol tók. Au gusz
tus 14én a 
ma gyar gatter 
f ű  r é s z  p o  r o s 
tar tály lob ban 
láng ra. En nek 
meg fé ke zé sé
re ri asz tot ták 
az itt hon ma
radt csa pa tot            
(a töb bi ek az 
or szá gos ver
se nyen vol tak), 

akik rö vid idő alatt „meg fog ták” a tű zet.
Két tűz ol tó, Bajkó Ró bert és Gáll Já

nos részt vet tek a pilisvörösvári na po kon 
(augusztus1517 kö zött), vi szo noz va az 
ot ta ni tűz ol tók bor szé ki lá to ga tá sát.

Kö ze leg szep tem ber 13. a Tűz ol
tók Nap ja, kí vá nok mind nyá juk nak erőt, 
egész sé get és ki tar tást, hi va tás tu da tuk erő
sö dé sét, hogy helyt tud ja nak áll ni a nap 24 
órá já ban.

Far kas Ala dár
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Gaz da gab bak let tünk egy 
tűz ol tó au tó val



Jú li us 23ára meg ér kez tek a für dő épí
tők. A ka lá ká sok zö me Ma gya ror szág ról 
ér ke zett, de vol tak köz tük er dé lyi ek is. 

A Du dás  el ső ka lá kás csa lád, Zi ta, lo
go pé dus, Gá bor, elektrotehnikus és fi úk, 
Dá ni el a Vaj da ság ból, Sza bad ká ról jött 
Bor szék re.  Őket kér tem meg, me sél je nek, 
hon nan ér te sül tek er ről a „moz ga lom ról”, 
mi hoz ta ide őket? Mi lyen be nyo má sa ik 
van nak Bor szék ről, az it te ni ka lá ká ról?

Zi ta:  egy ba rát tól hal lot tam, hogy 
er re fe lé na gyon szép a táj, az tán nép raj
zi szem pont ból iz gal mas nak ta lá lom új ra 
meg ta nul ni azt, amit egy kor tud tak a für
dő épí tés ről, al kal maz ni azo kat a mód sze
re ket és al kot ni va la mit. Az al ko tás örö me 
pá ro sult az zal a tu dat tal, hogy meg ment
jük a meg lé vő ér té ke ket, a for rá so kat, 
meg óv juk és meg mu tat juk má sok nak is 
azt a he lyet, hogy tud ja nak ró la. 

Gá bor: So kat hal lot tunk Er dély ről, az 
it te ni em be rek ről, ér de kelt a táj és a kör
nyék. A ter mé szet ben, ter mé sze tes anya
gok kal dol goz ni, ha gyo má nyos el já rá so
kat al kal maz ni na gyon von zó nak ígér ke
zett. Bor szé ken a ter mé szet kincs: tisz ta 
le ve gő, víz, szép kör nye zet, így együtt  
ke vés he lyen van a vi lá gon. A ka lá ka alatt 
öröm volt ad ni, ad ni a mun kán kat, min
den ki igye ke zett, lel kes volt, meg pró bál ta 
a leg töb bet ki hoz ni ma gá ból, nem csak a 
ter ve zők, de tény leg min den ki ! És öröm 
volt érez ni, hogy a hely be li ek ezt há lá san 
fo gad ják.

Zi ta: vissza tér ve az el ső kér dés re: ne
kem Sza bó Ági „ős ka lá kás” me sélt  a für
dő épí tés ről, amely nek so rán szin te a sem
mi ből te rem te nek va la mi szé pet, hasz no

sat. Min den hol, ahol ed dig meg for dul tak, 
meg moz gat tak va la mit. Va ló ban, ez egy 
élő moz ga lom, aho gyan Herczeg Ági is 
mond ta, „el ül tet tek egy ma got”. Én el va
gyok ra gad tat va. 

K.T.: Egyik es ti be szél ge tés al kal má val, 
az egyik hely be li, Bor si Gyön gyi mond ta, 
hogy ez a für dő az el ső lé pés Bor szék új já-
épí té sé nek út ján. Mi er ről a vé le mé nye tek? 

Zi ta: Elő re ne héz va la mit el mon da ni, 
el kez de ni, de az el ve tett mag be érik. Rá
jön nek az em be rek, hogy ér ték te rem tő
dik, amit meg kell őriz ni. Nem kell min
dent tíz nap alatt meg csi nál ni, de va la mi 
biz tos el in dul.

Gá bor: leg jobb rek lám ma ga a mun
ka. Itt Bor szé ken is min den nap töb ben és 
töb ben je lent kez tek mun ká ra. 

K.T.: Ho gyan ala kult a borszékiekkel a 
kap cso lat?

Zi ta: úgy érez tük, hogy nagy ro kon
szenv kí sér ben nün ket.

Gá bor: az em be rek ked ve sek, ba rát
sá go sak, ter mé sze te sek. Min dent össze ad
tak, ami a ka lá ka meg va ló sí tá sá hoz szük
sé ges volt, meg te rem tet ték a fel té te le ket. 
Kö szö net ér te. 

K.T.: Ter ve zi tek-e, hogy a jö vő ben is 
részt vesz tek ha son ló tá bor ban?

Gá bor: Min den kép pen. Szé kely föl
det is job ban meg sze ret nénk is mer ni, hi
szen mi egy elő re csak Bor szé ket lát tuk. Jól 
érez tük ma gun kat. Vissza jö vünk.

K.T.: Kö szö nöm a be szél ge tést.
Kér de zett: Kolbert Tün de
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Va la mi biz to san el in dul...

Ha lá la után 7 év vel (au gusz tus 9én 
halt meg) Bor szék vá ros ön kor mány za ta 
le ró ja tisz te le tét a nagy sport ba rát előtt. 
Fi a tal ko rá ban ő ma ga is csa tár ként fo ci
zott a bor szé ki csa pat ban (bal szél ső ként). 

A sport irán ti sze re te tét meg őriz te 
ha lá lá ig. Amíg a Vá ro si Párt bi zott ság nál 
dol go zott, di rekt mó don fe lelt a vá ro si 
sport élet irá nyí tá sá ért. Ak tí van szer vez te, 
ve zet te a lab da rú gást. Sze re pe volt ab ban 
is, hogy meg épül jön a vá ros lab da rú gó 
pá lyá ja mel lett a sport mo tel, amely ter vei 
sze rint a vá ros nak ho zott vol na plusz jö
ve del met. Éve ken ke resz tül küz dött azért, 
hogy vá ro sunk nak C li gás, majd két évig 

B li gás fo ci csa pa ta le gyen. Nem kis tel je
sít mény volt egy ilyen kis te le pü lés ré szé
ről. Öröm volt va sár na pon ként ki men ni 
a sta di on ba és druk kol ni csa pa tunk nak. 
A rá dió is köz ve tí tet te mér kő zé se in ket.  
Nem az ő hi bá ja, hogy a csa pat nem bírt 
bent ma rad ni a má so dik osz tály ban. Mo
der ni zál ta a le lá tó kat, kar ban tar tat ta a pá
lyát, a gye pet. Egy szó val szí vén vi sel te a 
vá ros sport élet ét. De ugyan így se gí tet te a 
fú vós ze ne kart is. Oda fi gyelt gond ja ik ra, 
hang sze re ket szer zett a re zes ban dá nak, 
or vo sol ta a ze né szek szo ci á lis prob lé má it, 
gond ja volt a pró ba te rem re, hogy a fú vó
sok le gyen, hol gya ko rol ja nak. Mind ezek 

fe lejt he tet len ér de mek, ame lyek fö lött 
nem sza bad sze met huny ni. 

Ör ven de tes do log, hogy a vá ro si 
sport csar nok, amely nek ün ne pé lyes át
adá sa ta valy no vem ber ben volt, az ő ne vét 
fog ja vi sel ni. Ez ál tal em lé ke hall ha tat lan 
ma rad az út ó kor szá má ra. Nem csak egy 
fe ke te már vány sír em lék em lé kez tet föl di 
itt lé té re, ha nem a két nyel ven ki írt Sil ler 
sport csar nok fel ira ta is. A ke gye let ápo lók 
már meg szer vez ték az el ső Sil ler lab da rú
gó ku pát, ame lyet nyil ván foly tat ni fog nak 
más te rem tor ná val.

Far kas Ala dár

In memoriam Sil ler Mi hály
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Vé get ért a Für dő épí tő 
Nagy Ka lá ka Bor szé ken

 
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 volt. A ka lá ká sok 
jó vol tá ból 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) táp lál ja a me
den cét. Mind ez össze fo gás ból, ka lá ká ban épült. Részt 
vesz hat van egy né hány ma gyar or szá gi és er dé lyi soksok 
bor szé ki tett re kész pol gár. A te le pü lés gon dos ko dott 
a részt ve vők szál lá sá ról, ét kez te té sé ről, biz to sí tot ta az 
épít ke zés hez szük sé ges épí tő anya got, szer szá mot.  Kö
szö net ér te a bor szé ki pol gá rok nak, ci vil szer ve ze tek nek 
és cé gek nek.

A na pi meg fe szí tett mun ka mel lett, ju tott idő szó
ra ko zás ra, ki rán du lás ra, tánc ház ra, kéz mű ves fog lal ko
zá sok ra stb. A lé nyeg, hogy a jól vég zett mun ka mel lett 
a részt ve vők be kap cso lód tak a te le pü lés min den nap ja i
ba, és a te le pü lés la kói is részt vet tek a ka lá ka prog ram
já ba.  Fon tos, hogy min den bor szé ki ma gá é nak érez te 
ezt a kez de mé nye zést. Kö zös aka rat tal, ten ni aka rás sal, 
össze fo gás sal, si ke rült. A hely bé li ek be fo ga dó kész sé ge, 
ven dég sze re te te ga ran cia volt ar ra, hogy ez a kez de mé
nye zés si ke res le gyen.

Tíz dol gos nap alatt meg vál toz tat ták a táj ké pét. 
Egy el ha nya golt bor víz for rást le nyű gö ző me den cé vé 
va rá zsol tak. Kis és nagy láb für dő, Apos to li ke reszt, fi
la gó ria, na po zó ágyak, szé pen ki épí tett sé tá nyok te szik 
han gu la tos sá ezt a für dő komp le xu mot. Han gu la tos volt 
az ava tó ün nep ség is, ahol a he lyi ka to li kus és or to dox 
pa pok fel szen tel ték a lé te sít ményt. Szép kez de mé nye zés 
volt, re mé lem foly ta tá sa is lesz.

Far kas Ala dár

Gom bász tá bor 
(2009. au gusz tus 17-21.)

Har gi ta me gyé ben, eb ben a sze zon ban 70 ton na gom
bát (ró ka és hirip) gyűj töt tek be.

17. – ér ke zés, el szál lá so lás, is mer ke dés.
18. a.) Te je sek út ja (kö ze pes, Fej ér Mi hály b.) Bükk ha

vasfe lé kö ze pes, Eigel Bé la, c.) Paprikáék kertjeBárányok 
kert jé től fel fe lé (közepes) – Ve ze tő: Kiss Já nos,

19. a.) Kránga ol dal (kö ze pes) Ele kes Ig nác, b.) fú rá sok 
fe lé (könnyű) Far kas Ala dár, c.) Kránga, az út jobb ol da la 
(kö ze pes), Fazakas Ig nác.

20. a.) Fü löp And ráspa tak (kö ze pes) Ele kes Ig nác, tar
ta lék Fazakas Ig nác, b.) Ve rő fény ol dal (kö ze pes) Eigel Bé la, 
c.) Csepp kő bar lang (kö ze pes) Kiss Já nos.

– Tartalék te rü le tek: Ditrói út, Közrez, Ke rek gö dör,
– Tartalékvezetők: Máthé Kár oly, Máthé Je nő, Bajkó Fe

renc, If. Bajkó Fe renc,
– Térképen be je löl ni, hogy me lyik cso port mer re van!
Gaszt ro nó mia:
– Vargányával töl tött de re lye (a de re lyé hez fi nom liszt, 

to jás, tört, hi deg krump li), HN. 2009. aug. 7. 

Szent Ist ván ra 
em lé ke zünk

„Idvezlégy bol dog szent Ist ván ki rály,
Te né ped nek ne mes re mény sé ge,

Idvezlégy mi meg té ré sünk nek
Bizon dok to ra és apos to la.

Idvezlégy min den szent ség nek
És igaz ság nak fé nyes tüköre.”

Szer te a vi lág ban, ahol ma gya rok él nek, au gusz tus 20
án Szent Ist ván ra, el ső ke resz tény ki rá lyunk ra em lé kez nek. 
Gé za fe je de lem ha tá roz ta el, hogy az emel ke dő Bi zánc he
lyett a ha nyat ló Ró ma fe lé nyújt ja a ke zét, ez zel vég ér vé
nye sen el dönt ve, hogy nem Ke letEu ró pá hoz, ha nem Kö
zépEu ró pá hoz tar to zunk. A dön tést Ist ván ki rály haj tot ta 
vég re, aki nem csak ke resz ténnyé, de or szág gá tet te a ha zát. 
Al kot mányt adott, tör vényt és ren det tar tott, vá ro so kat, is
ko lá kat, püs pö ki szék he lye ket te rem tett. Le te le pí tet te a kó
bor no má do kat. Ő ren del te el, hogy min den tíz fa lu nak 
kell le gyen egy temp lo ma.  Az ezer éves fenn ál lá sát ün nep lő 
gyu la fe hér vá ri ró mai ka to li kus püs pök ség is az ő ala pí tá sa. 
Amennyi ben tő le ma gá tól szár maz nak a fi á hoz, Im re her
ceg hez szó ló in tel mei, az úgy ne ve zett „ki rály tü kör”, amely 
ma gá ba fog lal ja az ural ko dó kö te les sé ge it és az ural ko dás 
he lyes mód sze rét, úgy a ma gyar iro da lom meg ala pí tó já nak 
is te kint het jük. Szent té Lász ló ki rály avat tat ta Im re her ceg
gel együtt, egy olyan kor ban, ami kor a bel ső vi szá lyok kezd
ték szét zi lál ni Ist ván örök sé gét, és nagy szük ség volt a nagy 
pél da kép re.  Utó éle té hez szá mos cso da té tel és le gen da fű ző
dik, a mai na pig nagy tisz te let tel fo hász kod nak a „ma gya
rok tün dök lő csil la gá hoz”. Temp lo mo kat (így a bor szé kit 
is), szé kes egy há za kat szen tel tek a ne vé re, cso dá la tos mó
don épen meg ma radt jobb ke ze a ma gyar ság leg ér té ke sebb 
erek lyéi kö zé tar to zik.

Kolbert Tün de
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2006 ok tó ber  2008 jú ni u
sa kö zött részt vet tem a Ko lozs vá
ri Egye tem Tör té nel mi Ka ra és a 
TransylvaniaTrust ala pít vány ál tal 
szer ve zett mű em lék vé del mi poszt
gra du á lis szak mér nök kép zőn.

A négy fél éves elő adás so ro zat, va
la mint a négy sze mesz ter vé gi vizs ga 
után a mű em lék vé del mi szak mér nö ki 
mi nő sí tés el nye ré sét egy ál lam vizs ga 
szín tű zá ró vizs ga dol go zat el ké szí té se 
és an nak meg vé dé se je len tet te.

Vizs ga dol go za tom té má já ul a 
bor szé ki volt ,,Re mény” szál ló re ha
bi li tá lá si ter vét vá lasz tot tam. Ezen 
be lül az épü let je len le gi ál la po tá nak 
a ku ta tá sá ra, a tar tó szer ke ze ti ká ro
so dá sok fel lel tá ro zá sá ra, a ká ro so dá
sok oka i nak a meg ál la pí tá sá ra és azok 
meg szün te té sé re, egy ál lag meg óvá si 
prog ram meg va ló sí tá sá ra össz pon to
sí tok.

Ez az épü let ré sze a ,, 7 For rás bal
ne o ló gi ai épü let együt tes “ (Ansamblul 
balnear ,,7 Izvoare”) cí men nyil ván
tar tás ban lé vő műemlékegyüttesnek 
(Lis ta monumentelor: Nr. Crt. 274; 
Cod LMI 2004 : HRIIaB12760).

A Re mény szál lót a Gyergyó
Szárhegy és GyergyóDitró köz sé gek 
köz bir to kos sá ga épí tet te 18891890
ben, ezen kö zös ség osz tat lan tu laj
do nát ké pez te az 1948as ál la mo sí
tá sig (te lek köny vi be jegy zés sze rint) 
ugyan úgy, mint az egész Bor szék für
dő.

Ez az idő szak Bor szék leg vi rág
zóbb kor sza ka, ek kor fog ják be a még 
ma is mű kö dő kő ka ná lis ba és ve ze tik 
át a für dő köz pont ja alatt a Fok hagy
más pa ta kot, épí tik meg a köz pon ti 
par kot a ma is ál ló szö kő kút tal. 

Az el ső fel jegy zés az épü let ről 
már az épí té si év ből szár ma zik.

Dr. Szilvási Já nos für dőor vos 
így ír az 1890ben meg je len te tett 
,,Borszék mo nog rá fi á ja” cí mű mun
ká já ban:           ,,Nincs év,  hogy a tu
laj do no sok 4050 ezer  fo rin tot be ne 
fek tet né nek az üz let be és für dő be. Így 
ezen éven is, egye bek kö zött, épí tet
ték a gyö nyö rű ,,Re mény” ven dég lőt, 
mely 50.000 Ftba ke rült és dí szé re 
vál nék bár me lyik vi lág für dő nek. Van 
ben ne 28 igen ele gán san bú to ro zott 
szo ba, egy 20 m. hosszú, 12 m. szé les, 
ma gas gyö nyö rű ét te rem, mely előtt 
nagy terasz van, to váb bá egy ki sebb 
ét te rem. Ál ta lá nos az el is me rés és az 

a vé le mény, hogy egész Er dély ben pá
rat la nul áll e szép ven dég lő.”

Az épü le ten ol vas ha tó: ,,Épült 
18891890 év ben, ter vez te Kantner 
Já nos, Oláh Jó zsef igaz ga tó sá ga allatt”. 
Az épü let nem egyen lő szá rú U ala kú, 
a fő sé tány fe lől két tor nyos épü let, a 
tor nyok föld szint + két eme le te sek, 
az épü let töb bi ré sze föld szint + egy 
eme le tes. A délke le ti to rony ki vé te
lé vel az épü let alatt pin ce (félpince) 
van. Így je le nik meg a ko ra be li te lek
köny vi tér ké pen. 

A Re mény szál ló a XIX. szá zad 
vé gi, XX. szá zad ele ji, oszt rákma
gyar monarchia ko ra be li für dők épü
le te i nek stí lu sá ban épült, még ma is 
jó ál la pot ban fel lel he tők az ere de ti 
épí té sze ti dí szí tő ele mek, a fő pár kány 
fog so ros dí szí té se a to rony ré szen is 
kör be fut, a föld szint és eme let kö
zött dup la foly to nos pár kány sza kít ja 
meg a fal sí kot. A tor nyok fal fe lü le tén 
az ab lak ke re tek kö zött in dás nö vé nyi 
min tá zat ta lál ha tó. 

Az épü let bel se jé re né hány le írás 
utal, saj nos a meg ma radt tokozatos 
aj tó kon, va la mint az ab la ko kon kí vül 
nem so kat tu dunk más bel ső épí té
sze ti elem ről.

A ko ra be li be ren de zés ről, bú tor
zat ról meg ta lál ha tó az Ál la mi Le vél
tár csík sze re dai fi ók já ban a szál ló be
ren de zé sét nyil ván tar tó 1904ben ké
szült lel tár. Az ál la mo sí tás kor ké szült 
lel tár anya gá hoz szin tén ku ta tá sa im 
so rán ju tot tam hoz zá.

Az ere de ti épü let alap te rü le te 
1495 m2 , amely a hoz zá épí tés sel 591 
m2 –rel bő vült. A ki te rí tett fe lü let az 
ere de ti épü let nek 3843 m2, a hoz zá
épí tés sel 1397 m2rel bő vült.

Az alap mész ha barcs ba ra kott 
mész kő, a pin ce kül ső fa lai kő és tég
la, az eme le ti fa lak tég lá ból ké szül tek, 
a pin ce fö dém tég lá ból ké szült bolt
ívek re és a kül ső fa lak ra tá masz ko dó 
bol to zat. Meg ta lál ha tó a szeg mens
don ga bol to zat, a cseh sü veg bol to zat 
és  po rosz sü veg bol to zat.

A föld szint és eme le tek kö zött 
fa fö dé mek van nak, a te tő szer ke zet 
fá ból ké szült fe dél szék, fő és mel lék 
sza ru ál lá sok kal. A hé ja zat cse rép és 
bá dog a to rony ré szen. A tor nyok te
tő pe re mén bá dog pár tá zat fut kör be.

Az eső víz le ve ze té se bá dog csa tor
nák kal és le fo lyók kal tör té nik.

A bel ső és kül ső va ko lat mész

ha barccsal ké szült, a pár kány za to kat 
be va kolt tég lá ból ké pez ték ki. 

A kül ső nyí lás zá rók, így az ab
la kok még az ere de ti ek, ugyan ak kor 
ere de ti bel ső aj tók is ta lál ha tók.

1960as évek ele jén az ál la mo sí
tott épü le tet át ala kít ják, a ven dég lőt 
moziteremmé ala kít ják, hoz zá épí te
nek egy nagy ét kez dét, hogy meg fe
lel jen a ,,szocialista tu riz mus” ké rel
me i nek. Így meg vál to zott az épü let 
alap raj za is.

A ven dég lő előt ti nyi tott te raszt 
be üve ge zik, el tűnt a ré gi fo tók ról is
mert ko vá csolt vas kor lát, a te rasz te tőt 
tar tó ön tött vas osz lo po kat desz ká val 
bur kol ták be. Meg ma rad tak tel jes ép
sé gük ben a ven dég lő be fa la zott ab la
ka i nak le húz ha tó fém re dő nyei 

1995től az épü le tet nem hasz nál
ják, mos ta ni fi zi kai ál la po ta sem mi
lyen hasz ná lat ra nem te szi al kal mas
sá. A be ázá sok a te tő szer ke zet ben, a 
fa fö dé mek ben és fa lak ban okoz tak 
nagy ká ro so dá so kat. 

A hely szí ni vizs gá lat szem re vé te
le zés sel kez dő dött. Az épü le tet 1995 
–től nem hasz nál ják, ko ráb ban az 
elő ző fe je zet ben le ír tak sze rint mű
kö dött.

A kar ban tar tás hi á nya az épü le
ten az utób bi évek ben nagy ká ro so
dá so kat oko zott. 

Ahogy a fo tó fel vé te lek is mu tat
ják, kí vül a te tő fö dő anyag hi á nyos sá
gai okoz ták a leg na gyobb ká ro so dást. 
A fő pár kány zat mind egyik hom lok
za ton nagy ter je de lem ben a be ázás 
mi att le mál lott. A hi á nyos csa tor ná
zat mi att nagy fe lü le ten hul lott le.

A leg szem be tű nőbb ká ro so dást 
a te tő szer ke zet be om lá sa je len ti, a 
fő hom lok zat fe lől a két to rony kö
zött, az el ső vizs gá lat óta kö rül be lül 
két har mad rész ben a volt ven dég lő 
nagy ter me fö löt ti ré szen.

A kül ső szem re vé te le zés után egy 
mód sze res vizs gá la tot vé gez tem, el
in dul va az alag sor szint jé től a te tő ig. 
Rész le te seb ben az alag sort tud tam 
meg vizs gál ni.

Az alag sort, amely tu laj don kép
pen félpince kő és tég la fa lak al kot ják. 
A kül ső fa lak több nyi re mész kő ből, 
de he lyen ként ve gye sen kő és tég
lá ból épül tek, a fal vas tag sá gok 1,00 
mé ter kö rül van nak. A bel ső fa lak, és 
osz lo pok tég lá ból épül tek itt 8085 
cen tis vas tag ság gal ta lál ko zunk. Az 

A Re mény szál ló, mint mű em lék



osz lo po kat tég la bolt ívek kö tik össze 
és eze ken tég la bol to zat tal ki kép zett 
fö dé mek van nak. A bol to za tok vas
tag sá ga egy ré gi fél tég la mé ret.

Több tí pu sú bol to za tot ta lá lunk, 
me lyek hasz ná la ta jel lem ző a XIX. 
szá zad vé gé re, XX. szá zad ele jé re, 
így:

– szegmensdonga bol to zat ( a 
pin ce leg na gyobb fe lü le tét fö di )

– csehsüveg bol to zat (ez a bol to
zat tí pus már a ba rokk épít ke zé sek
nek elő sze re tet tel hasz nált vál to za ta)

– poroszsüveg bol to zat
A bel ső fal fe lü le te ken nem ész lel

he tők na gyon je len tős ká ro so dá sok. 
A bolt ívek nél két je len tős re pe dés 
ész lel he tő. A bol to za tok fe lü le te több
nyi re ép, né hány he lyen a va la mi ko ri 
utó la gos szel lőz te tő be ren de zés sze
re lé se kor át tör ték.

A pin cé ben egy kül ső fal és egy 
bolt ív ta lál ko zá sa irá nyá ban egy ku
ta tó göd röt ásat tam, az alap meg vizs
gá lá sa vé gett (száj ha gyo mány sze rint 
az épü let fa cö lö pök re épült, eb ből a 
ku ta tó gö dör ből nem iga zo ló dott be). 
Az ala pok szin tén mész ha barcs ba ra

kott kő ből ké szül tek és kö rül be lül 15
20 cen ti vel szé le seb bek a fa lak nál. A 
bolt íve ket tar tó tég la osz lo pok alatt 
foly to nos sáv ala pok van nak.

A föld szint fa lai tég lá ból épül tek, 
ezen a szin ten 7580 cm vas tag sá gú
ak, meg íté lé sem sze rint, kü lö nö sebb 
ká ro so dás mely a te her bí ró ké pes ség 
csök ke né sét okoz ná nem ész lel he tő. 
(a re á lis meg íté lés hez szak vé le mé
nye zés szük sé ges )

Azon ban a föld szint fö löt ti fa
fö dé mek ká ro so dá sa na gyon nagy, 
ugyan ez az eme let fö löt ti fö dé mek
ről is el mond ha tó. Csa pos ge ren dás 
fö dém mel ta lál ko zunk, ezen töl tés és 
ha jó pad ló, alul ról a pla fon nád ra va
kolt.

A te tő kar ban tar tás el ha nya go lá
sa mi att a be ázá sok vissza té rít he tet
len ká ro so dá so kat okoz tak. Leg alább       
80 %ban kor ha dás és gom bá so dás 
mi att a fö dé mek be sza kad tak, annyi
ra, hogy a még az épen ma radt te tő
szer ke ze tet nem tud tam meg kö ze lí
te ni. (Ezért te tő szer ke ze ti fel mé rést 
nem tud tam vé gez ni).

Amint em lí tet tem, a nagy te rem 

fö lött a te tő be sza kadt, ez zel együtt a 
te rem fö löt ti fö dém is be sza kadt.

A vizs gá lat so rán ész lelt hi á nyos
sá go kat fo tók kal rög zí tet tem, né há
nyat az alap rajz okon és hom lok za ti 
raj zo kon is meg je lö lök.

Az ég haj la ti vi szo nyok ról Bor
szék tör té ne té nek be mu ta tá sá nál tet
tem em lí tést.

Kö vet kez te tés ként ah hoz, hogy az 
épü le tet meg ment sük, a te tő szer ke zet 
azon na li meg ja ví tá sá ra, az el kor hadt 
ele mek ki cse ré lé sé re, va la mint, fö dél
anyag ki cse ré lé sé re, a te tő csa tor nák 
és le fo lyók fel újí tá sá ra van szük ség.

 Az épü let ere de ti funk ci ó já nak a 
vissza ál lí tá sá ra az amúgy is majd nem 
tel je sen ká ro so dott fa fö dé mek nem 
fe lel nek meg.

A füg gő le ges tar tó ele mek te her
bí ró ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra 
sta ti kai szá mí tá si el len őr zé sek szük
sé ge sek, me lyek kel meg ál la pít ha tó, 
hogy mi lyen fö dé mek kel he lyet te sít
he tők.

Ezek el vég zé se után kö vet kez ne 
az épí té sze ti dí szí tő ele mek fel újí tá sa.

Ko vács Gé za
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A Re mény szál ló, mint mű em lék

Jú li u si ta nács ülés
A bor szé ki ön kor mány za ti tes tü let a hó nap utol só 

kedd jén tar tot ta ren des ha vi ülé sét. Nem ke ve sebb, mint 13 
ha tá ro zat ter ve zet ke rült na pi rend re. Több mint egy órán át 
„fű ré szel tük” a Muntero Invest be ru há zá sát.  Évek óta nem 
fi ze tik sem a kon cesszi ós bért, sem az épít ke zé si en ge dély 
hátrálékát. Ezek el le né re, azt kér ték, hogy üte mez zük át az 
adós sá ga i kat és füg gesszük fel a szer ző dést két év re. Több 
mint 200 ezer lej jel tar toz nak és sem mi ga ran cia, hogy a 
kö zel jö vő ben fi zet ni tud nak. Ez zel nem ér tet tünk, nem ért
het tünk egyet.

Leg fon to sabb té ma a költ ség ve tés mó do sí tá sa volt, amit 
az tett in do kolt tá, hogy egy szo ci á lis asszisz tenst a Pol gár
mes te ri Hi va tal át kell ve gyen, aki nek a sze mé lyi költ sé gei 
ezen túl be ke rül nek a vá ros költ ség ve té sé be. A Tün dér kert 
óvo da is ka pott fel újí tás ra tíz ezer lejt, ami ből re mél he tő en 
meg ol dó dik az épü let kül ső hő szi ge te lé se, leg alább is rész
ben. Szük sé ges az or vo si ren de lő épü le té nek a hő ener gi á
val va ló el lá tá sát is mo der ni zál ni, mert a meg lé vő rend szer 
már el avult és ha tás fo ka na gyon ala csony. Ezért a hőelosztó 
rend szert ki cse ré lik.

Te rü let el adá si, vissza adá si gon dok ren de zé se. Egy 
bor szé ki cég az ál ta la 5 éve hasz nált te rü le tet sze ret ne meg
vá sá rol ni, de lé vén, hogy adós sá gai van nak, elo dáz tuk ké
rel mét. Egy má sik cég ese té ben új szak ér tői fel ér té ke lést 
kér tünk. A har ma dik eset ben a ké rel me ző meg kap ta a kért 
te rü le tet.

A kö zel jö vő ben több test vér te le pü lé sen zaj la nak a te le
pü lés ren dez vé nyei. De le gá ci ót kell kül de ni Pilisvörösvárra, 

ahol egy együtt mű kö dé si szer ző dést kell alá ír ni, de ugyan
ab ban az idő ben de le gá ció uta zik Fo nyód ra és Zá kány szék
re is.

Könyv ado má nyo kat fo gad tunk el a már nem lé te ző Vá
ro si Könyv tár ré szé re. Vá ro sunk fő könyv tá ro sa nyug díj ba 
ment, az épü let, ami ben mű kö dik az in téz mény nem a vá
ro sé, a poszt be van fa gyaszt va, (pénz ügyigaz da sá gi vál
ság mi att). Új ra sze gé nyeb bek let tünk egy kul tu rá lis in téz
ménnyel. Az ado má nyo zott köny vek be ke rül nek az is ko la 
könyv tá rá ba.

A he lyi adók és il le té kek jó vá ha gyá sa for má lis gesz tus 
volt, lé vén, hogy a kor mány sza bá lyoz za eze ket. 

A kü lön fé lék nél szó esett a Für dő épí tő Nagy Ka lá ká ról, 
va la mint a Bor szé ki Na pok prog ram já ról, ami a hét vé gén 
ese dé kes.

Far kas Ala dár


