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Min dig fel mu tat lak

Meg lát szol ver sen, lel ken-, könnyű láb nyom,
el tün tet né lek, ver sem meg sem ír nám,
de hát ha lel kem túl él né az ir hám
és ak kor ott fent meg fej tik ta lá nyom.

Be tű te, pa pír én, nél kü lem meg nem élsz,
egy más ba saj tolt sú lyo san a sor som,
pe csét let tél, ko nok jel, ré gi kor són,
meg őriz ép edény és tört cse rép.

Ver sek ből ácsolt temp lo mom nak dí sze,
a szen ve dés sel meg szen tel te lek.
Te vagy a bor nak és ke nyér nek íze,

ér lel jen ősz, te mes se nek te lek!
Je len van nak vagy épp más hol mu lat nak,
hí vek nél kül is min dig fel mu tat lak.

Y

Ki té pik szár nyam
Az est ben nincs s nem volt a dél után ban,
a nap nyug tá ban lá vá ját nem ont ja,
nem jön töb bé és nem szó lít na pon ta,
nincs sem mi őe lőt te s őu tá na.

Nincs már a hang ja, is me ret len ar ca.
Fe led ni fog és töb bé nem va gyok,
a he lyün kön a sem mi an da log,
de ver se im be be va gyunk fa laz va.

Nincs hosszú ének és nem lesz szo nett sem
alá dú col ni ros ka dó sze rel mem,
de tart ják az eget a csil la gok?

Csak raj za nak ben ne örök se ré nyen.
Kö rém ke gyet len év szak te le pül,
ki té pik szár nyam s ver sem nem re pül.

Kamenitzky An tal    

TISZ TELT BOR SZÉ KI 
VÁ LASZ TÓ POL GÁR!

Va sár nap, no vem ber 30-án el kell men nie sza vaz ni, 
mert:

Ál lam pol gá ri jo gát gya ko rol ja1. 
Ke resz té nyi kö te les sé gé nek tesz ele get2. 
Sa ját ma ga szól hat be le sor sa ala ku lá sá ba3. 

Sza vaz zon az RMDSz je lölt je i re mert:
– Ez zel biz to sít ja, hogy meg fe le lő sze mé lyek kép vi-
se lik önt a Par la ment ben
– Ez zel biz to sít ja a be ru há zá sok (utak, inf rast ruk tú ra, 
sport bá zi sok, la ká sok stb.) foly ta tá sát s egy ben az 
élet szín vo nal ja vu lá sát.
– Ez zel se gít sé get nyújt hat a szór vány ma gyar ság 
(Kolozs, Arad, Hunyad, Temes stb.) je lölt je i nek be ju-
tá sá hoz.
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A bor szé ki új sport csar nok a kö zös 
mun ka és az össze fo gás ered mé nye. 

Az el múlt évek ben el ért ered mé nye
ink, kö zöt tük a bor szé ki sport csar nok 
fel épí té se is azt bi zo nyít ja, hogy van ér
tel me az össze fo gás nak, az RMDSZ erős 
par la men ti és kor mány za ti je len lét ének 
– je len tet te ki Markó Bé la, Borszékon. A 
szö vet sé gi el nök Dr. Verestóy At ti la sze ná
tor je lölt tel, Bende Sán dor kép vi se lő je lölt
tel, Bor boly Csa bá val, a Har gi tame gyei 
Ta nács el nö ké vel, Sófalvi Lász ló és Petres 
Sán dor al el nö kök kel, a me gyei és he lyi 
ön kor mány zat több kép vi se lő jé vel együtt 
ün ne pi ke re tek kö zött avat ta fel a pa ti nás 
üdü lő vá ros ban épült kor sze rű sport csar
no kot. 

Az RMDSZ nem üres ígé re tek kel, ha
nem meg va ló sí tá sok kal, új lé te sít mé nyek
kel kampányol – mond ta az ün nep ség 
több száz részt ve vő je előtt az RMDSZ el
nö ke, aki ar ra hív ta fel a fi gyel met, a ’90es 
évek ben több nyi re em lék táb lá kat, szob ro
kat ava tott a ma gyar ság, ma azon ban már 

új lé te sít mé nye ket, in téz mé nye ket, jö vőt 
épít. – Sok dol gunk van itt Har gi ta me
gyé ben, hi szen ren ge teg el kép ze lés, álom, 
konk re ti zált terv vár to váb bi tá mo ga tás ra. 

Dr. Verestóy At ti la sze ná tor je lölt 
hang sú lyoz ta, hogy a kor sze rű sport csar
nok lét re ho zá sa is azt mu tat ja, hogy az el
múlt évek ben az RMDSZ a ma gyar ság gal 
csa pat ként tu dott „ját sza ni”.  – Itt edző dik 
a test és a lé lek, itt ta nu lunk meg küz de
ni úgy, hogy köz ben min den já ték sza bályt 
be tart sunk, de itt ta nul juk meg  kö ve tel ni 
azt is, hogy a má sik csa pat is be tart sa a já
ték sza bá lyo kat – vont pár hu za mot a sport 
és az ér dek vé del mi po li ti ka kö zött a sze
ná tor je lölt.

A száz öt ven fé rő he lyes lé te sít mény 
ava tó ün nep sé ge után az RMDSZ je lölt jei 
át ad ták azt a fel újí tott, négy ki lo mé te res 
tu risz ti kai utat is, amely től a bor szé ki ön
kor mány zat a he lyi ide gen for ga lom bő vü
lé sét vár ja. 

Az er dé lyi ma gyar ság nak meg ke rül he
tet len né kell vál nia a ro mán po li ti ká ban.

Az er dé lyi ma gyar ság ed dig sem, és 
ez után sem fog bol do gul ni össze fo gás 
nél kül: azért kell min den ma gyar nak az 
egy ség re, az RMDSZre sza vaz nia no
vem ber 30án, mert így le he tünk csak 
olyan erő sek, hogy meg ke rül he tet len né 
vál junk a ro mán po li ti ká ban: hogy a ma
gya rok dönt hes se nek a ma gya rok sor sá ról 
– hang sú lyoz ta Markó Bé la szö vet sé gi el
nök csü tör tö ki, küküllőmenti kam pány
kör út ján.

Az RMDSZ el nö ke hang sú lyoz ta, 
hogy az RMDSZ kor mány za ti je len lé
te ré vén ez a vi dék is je len tő sen na gyobb 
kor mány za ti tá mo ga tás ban ré sze sült, 
szem mel lát ha tó a vál to zás az év ti ze de
kig mel lő zött, sor va dás ra, pusz tu lás ra ítélt 

ma gyar fal vak ban: utak épül nek, vi zet, 
gázat ve zet nek, fel újul nak az is ko lák, az 
óvo dák. Las san meg for dul a tör té ne lem, 
de vi gyáz ni kell: ha az RMDSZ, a ma gyar
ság nem lesz egy sé ges a mos ta ni vá lasz tá
so kon, ha nem lesz erős par la men ti kép vi
se le te, de rék ba tör het ez a fej lő dés – mu
ta tott rá Markó Bé la, aki sze rint azért is 
nagy a tét no vem ber 30án, mert csak erős 
kép vi se let tel le het ki vé de ni a ma gyar el le
nes tö rek vé se ket. Markó Bé la ki je len tet te, 
hogy el íté li azt, hogy füg get le nek, ro mán 
pár tok szí ne i ben in du ló ma gyar je löl tek 
pró bál ják most is meg osz ta ni a ma gyar
sá got: a ro mán pár tok ezen kép vi se lői ed
dig sem ad tak sem mit a ma gyar ság nak, és 
most is az a cél juk, hogy meg gyen gít sék a 
ma gyar ér dek kép vi se le tet – mond ta az el
nök, aki ar ra fi gyel mez te tett, ha a ma gyar 
sza va za tok meg oszol nak, könnyen elő for
dul hat az is, hogy még a tömbmagyar vi
dé ken is ro mán sze ná tor és kép vi se lő je lölt 
győz zön.             

RMDSz szenátori sajtóiroda

Kam pány
No vem ber 11én a Pol gár mes te ri 

hi va tal ban Bende Sán dor RMDSZes 
kép vi se lő je lölt ta lál ko zott a vá lasz tók
kal. Verestóy At ti la sze ná tor  is be volt 
je lent ve, de nem tu dott el jön ni. Ta lán 
ezért kezd te a Bende Sán dor be szé dét 
a sze ná tor be mu ta tá sá val, mél ta tá sá val 
(ki csit sze re csen mos da tás szí ne zet tel). 
Le já ra tó kam pány fo lyik a sze ná tor el len, 
aki nek sza va van úgy a ha ta lom, mint az 
el len zék ber ke i ben, és aki nek ér de mei 
me gye szer te is mer tek: a ditrói kór ház 

meg men té se, sze rény anya gi hely ze tű 
di á kok ta nul má nyi tá mo ga tá sa, az ud
var he lyi ké zi lab da csa pat szpon zo rá lá sa. 
Ezek után sa ját dol ga ink ról ej tett szót a 
kép vi se lő: na pi ren den van mind az zal, 
ami Bor szé ken tör té nik, épül, ké szül. 
Tu do má sa van a fo lya mat ban le vő pro
jek tek ről: jár da, ját szó tér prog ram, ANL 
és szo ci á lis la ká sok, a 3,5 km hosszú er
dei út és a sport csar nok  épí té se (amit e 
hó 19én fog nak át ad ni). Bende Sán dor 
be szé dét az zal zár ta, hogy Har gi ta me
gyé nek és ál ta lá ban az er dé lyi te le pü lé
sek nek az a jó, ha az RMDSZ ha tal mon 

van:  Har gi ta me gye 2004 után több 
kor mány tá mo ga tást ka pott, mint az elő
ző cik lu sok ban együtt vé ve. Be szé dét
fé lig tré fá san az zal zár ta, akár mi lyen 
ér zel me ink is le gye nek, akár ki remi re 
is ha rag szunk, sza vaz zunk az RMDSZ 
je lölt je i re. Mik Jó zsef pol gár mes ter fel
hasz nál ta az al kal mat és egy sor Bor szé
ket érin tő kér dés ben kér te a tá mo ga tá
sát, az zal egé szít ve ki az el hang zot ta kat, 
hogy ahány szor Bende Sán dor hoz for
dult, hat ha tós se gít sé get ka pott és szá
mít er re a jö vő ben is. 

Kolbert Tün de

Össze fo gás sal meg for dít ha tó 
még a tör té ne lem me ne te is



BENDE  SÁN DOR  
kép vi se lő je lölt
(kép a 2. oldalon)

1969  má jus  29én  szü let tem  
Maroshévízen
Nős  va gyok,
 fe le sé gem  Eme se, 
 kis lá nyom   Re ná ta
Ta nul má nya im : 
– érett sé gi,  Maroshévíz
– elektroenergetikai  tech ni kum  
– jo gi ok le vél, Bras só, Gh. Bariţiu 
Egye tem
Mun ka he lyem : Electrica  RT.  
Maroshévíz
Po li ti kai  múl tam: 
RMDSZ  tag, 1990 
Me gyei ön kor mány za ti  kép vi se lő,   
             2004
Mi vel  bi zo nyí tot tam:  me gyei és  

kor mány tá mo ga tá sok
– he lyi  pro jek tek  ki vi te le zé sé re
– inf rast ruk tú ra  fej lesz té sé re
– Ke mény  Já nos  El mé le ti  Lí
ce um,  bent la kás és  tor na te rem  
épí té sé re
– kö zös sé günk  erő tel jes  kép vi se
le te                                                             

CÉL KI TŰ ZÉ SE IM
Gaz da sá gi  fel emel ke dés

* kisés kö zép vál lal ko zá sok  tá mo
ga tá sa
* kis ter me lők,  me ző gaz da sá gi  
vál lal ko zá sok, köz bir to kos ság ok  
tá mo ga tá sa
* inf rast ruk tú ra  fej lesz té se
* tu riz mus  fej lesz té se

Élet mi nő sé günk  ja ví tá sa
* mi nő sé gi  egész ség ügyi  szol gál

ta tá sok
* mű ve lő dé siés sport élet  élén kí
té se
* ter mé sze ti  szép sé ge ink,  er dő
ink, vi ze ink  ol tal ma zá sa
* víz,  csa tor na és  fű tés rend szer  
re ha bi li tá lá sa  és fej lesz té se  
Ki sebb ség vé de lem
* fe le lős ség  min den ki ért
* anya nyelv  hasz ná la tá nak  biz to
sí tá sa
* ok ta tá si  in téz mé nye ink  tá mo
ga tá sa
* szór vány kö zös sé ge ink  meg őr
zé se
* har mo ni kus  együtt lét  fenn tar
tá sa
* sze mé lyi  el vű, kul tu rá lis és te rü
le ti au to nó mia for mák ki ala kí tá sa  

If ú ság vé de lem

Él nek a nagy vi lág ban bor szé ki em be rek, aki ket szo ros ér zel
mi kap cso la tok köt nek ah hoz a vá ros hoz,  ahol szü let tek és éle tük 
fe lejt he tet len éve it töl töt ték. 

Ma gya ror szá gon élő, úgy mond „Fi a ta lok” egy csoportja, 
akik leg több je si ke res vál lal ko zó, meg hív ta  a  Bor szé ken élő vál
lal ko zó kat egy ta lál ko zó ra, amely nek a cél ja a kap cso la tok szo ro
sab bá  té te le és Bor szék fej lő dé sé nek se gí té se akár sok ki lo mé ter 
tá vol ság ból is.

Vá ro sunk pol gár mes te re, Mik Jó zsef ve ze té sé vel 7 ta gú kül dött
ség in dult er re a ta lál ko zó ra, név sze rint: Balla  Fe renc, Mik Kár oly, 
Siklódi Sán dor, Bara Sza bolcs, Fazakas Csa ba és Bara Már ton.

Fo ga dá sunk ra szép szá mú kül ho ni bor szé ki gyűlt össze – Ta
más Fe renc, Mol nár Szi lárd, Mol nár Pé ter, Fokt Je nő, Csibi Ist
ván, Becze Lász ló, Sárpátki Pál, Amb rus Le ven te, Eigel Ró bert, 
Eigel Ferencz, Wild Mi hály.

A meg be szé lés az Óbu dai Kéhli ven dég lő ben volt meg szer
vez ve, ahol Ta más Fe renc és Fokt Je nő vol tak a há zi gaz dák. 

Mik Jó zsef pol gár mes ter, be mu tat ko zó be szé dé ben is mer tet
te a kül ho ni ak kal a vá ros ve ze tés ter ve it a tu riz mus fel len dí té sé
vel, az inf rast ruk tú ra  fel újí tá sá val va la mint a jö vő be li be ru há zá
sok kal kap cso la to san.

A hoz zá szó lá sok ban Ta más Fe renc be szélt a bor szé ki ás
vány víz gyógy ha tá sá nak fon tos sá gá ról, amit rek lá moz ni kel le
ne, a tu ris ta ős vé nyek új ra fes té sé ről, mű vész tá bor szer ve zé sé ről 
Bor szé ken. Fel ve tő dött a sze mét kér dé se, ami na gyon sok he lyen 
lát ha tó a kör nyé ken.

Becze Lász ló szin tén a vá ros tisz ta sá gá nak fon tos sá gá ról be
szélt.

Az itt ho ni ak ja va sol ták, hogy szer vez zük meg min den év ben 
a Bor szék ről el szár ma zot tak ta lál ko zó ját. Úgy szin tén sze ret nénk 
egy mo to ros ta lál ko zót szer vez ni Bor szé ken. 

A be szél ge té sek vé gén a ré gi em lé kek fel ele ve ní té se, a ré gi 
Bor szék utá ni vágy, a hon vágy volt az ami meg hit té tet te az es
tét.  

A va cso ra utá ni kö zös ének lés, amit egy va ló di ci gány ze ne
kar kí sért, el nyer te a hí res Kor da György és fe le sé ge, Ba lázs Klá ra 
tet szé sét, akik a ven dég lő ben va cso ráz tak.

Az zal a szán dék kal bú csúz tunk el, hogy lesz foly ta tás és ten
ni fo gunk Bor szék vá ro sért. 

Mik Jó zsef
Bara Már ton     
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Ha tá ro kon in nen és túl élő 
bor szé ki vál lal ko zók ta lál ko zó ja
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Nagy ké szü lő dés, iz ga lom előz te meg 
az ava tó ün nep sé get. Ért he tő, hi szen az 
utób bi húsz év leg na gyobb ese mé nye a 
Sport csar nok át adá sa. Meg ér kez tek a vár
va várt ven dé gek: Markó Bé la, az RMDSZ 
el nö ke, Dr. Verestóy At ti la, RMDSz sze ná
tor, Luk ács Vil mos, az Or szá gos Be fek te
té si Ügy nök ség ve zér igaz ga tó jael nö ke, 
Moldován Jó zsef, az Or szá gos Urán Tár sa
ság ve zér igaz ga tó ja, Bor boly Csa ba, Har
gi ta Me gyei Ta nács el nö ke, Petres Sán dor, 
a Me gyei Ta nács al el nö ke, a gyergyó te rü
le ti RMDSz el nö ke, Matuszka An tal, Zá
kány szék test vér te le pü lé sünk pol gár mes
te re, bu da pes ti vál lal ko zók. Markó Bé la 
az össze fo gás fon tos sá gát hang sú lyoz ta, 
amely nél kül nem tör tén he tett vol na meg 
ez a Sport csar nok sem. Bor szék nek vissza 
kell sze rez nie ré gi fé nyét. Dr. Verestóy At-
ti la, sze ná tor je lölt a test, a lé lek és az ész 

har mo ni kus fej lesz té sé nek he lye ként je
löl te meg a sport csar no kot, hang sú lyoz ta 
a já ték sza bály ok be tar tá sá nak, az el len fél 
tisz te le té nek fon tos sá
gát. Bende Sán dor, kép
vi se lő je lölt, pe dig ar ról 
be szélt, hogy min den 
szin ten szük ség van az 
RMDSz kép vi se lők re, 
nél kü lük nem va ló sul
hat meg, vagy csak ne
he zen mind az, ami re a 
te le pü lé sek nek szük sé
ge van, be le ért ve Bor
szé ket is. Petres Sán dor 
meg könnyeb bü lé sé ről 
be szél, mert jó né hány 
éves mun ka be tel je se dé sé ről van itt szó. 
Bor szék, vég re ön ma gá ra ta lált. Luk ács 
Vil mos úr a sport csar nok épí té sé nek tör té

ne tét vá zol ta. Több hely szín kö zül kel lett, 
kény sze rű ség ből ezt a mos ta nit vá lasz ta ni, 
mert más nem volt al kal mas er re a cél ra.

Mik Jó zsef, a vá ros pol gár mes te re kö
szön töt te az egy be gyűl te ket, fel kér te a je
len lé vő ró mai ka to li kus és or to dox pa po
kat, hogy áld ják meg a lé te sít ményt, utá na 
pe dig ün ne pé lye sen el vág ták úgy a ro
mán, mint a ma gyar sza la got. A te rem be 
ér ve pezs gő vel fo gad ták a meg je len te ket, 
majd a pol gár mes ter meg tar tot ta ün ne pi 
be szé dét ma gya rul és ro má nul. Markó Bé
la, Verestóy At ti la, Bende Sán dor, és Luk
ács Vil mos kö szön töt ték a je len lé vő ket. 
Utá na ká vé szü net és sza bad be szél ge tés 
kö vet ke zett. Meg cso dál hat tuk a mazsorett 
tán co sok be mu ta tó ját (kö szö net Mosneág 
Ilo ná nak, a fel ké szí té sért), és a gye rek kó
rus fel lé pé sét (kó rus ve ze tő Ba lázs Ti bor). 
A nyi tó mér kő zést a zá kány szé ki test vér te
le pü lés gyer mek csa pa ta ját szot ta bor szé ki 
gyer me kek el len, az ered mény 20 a ha za

i ak ja vá ra, majd a szé kely föl di vá lo ga tott 
ját szott a bor szé ki öreg fi úk el len, itt az 
ered mény, a ké zi lab dá ban meg szo kott hoz 
ha son lí tott, de nem az ered mény a fon
tos. A hi va ta los de le gá ció to vább foly tat
ta út ját és fel avat ta a 3,5 kmes SAPARD 
pénz ből fel újí tott er dei utat. Vé gig ha lad va 
a be ton úton, a Riki ven dég lő ben tar tot tak 
saj tó tá jé koz ta tót, majd a va dász te rem ben 
fo gyasz tot ták el a dísz va cso rát. A saj tó tá
jé koz ta tón meg tud tuk, hogy a Sport csar
nok ér téke egy mil lió euró, ami nek 2%át 
az ön kor mány zat áll ta. Az er dei út ér té ke 
is egy mil lió euró, a ma ros vá sár he lyi Út
szerv vi te lez te ki.

A nagy sza bá sú ren dez vé nyen je len 
volt a vá ros ap ra janagy ja, a kör nye ző te
le pü lé sek pol gár mes te rei, az RMDSz kép
vi se lő és sze ná tor je lölt je, va la mint a saj
tó kép vi se lői.Han gu la tos, szép ün nep ség 
részesei lehettünk. 

Farkas Aladár

Ava tó ün nep ség
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Rend ha gyó mó don az e ha vi in ter jú, 
a Mik ve ze tés száz nap já ról szól, be le ért ve 
az utol só be szél ge tés óta tör tén te ket is.

F. A. Mi tör tént az utol só hó nap ban?
Mik Jó zsef: Meg hí vást kap tunk a bor

szék ről el szár ma zott, és Bu da pes ten élő 
vál lal ko zók ta lál ko zó já ra. Ezen 7 bor szé ki 
és 12 ma gyar or szá gi vál lal ko zó vett részt. 
A ta lál ko zó cél ja egy kö zös egye sü let lét
re ho zá sa, amely se gí te né Bor szék fej lő dé
sét. Na gyon szép aján dék kal lep tek meg, 
egy to ka ji bor, raj ta cím ke Bor szé ki Vál lal-
ko zók Ta lál ko zó ja fel irat tal. Már el ké szült 
egy Egye sü let jel vé nye, egy Vi a duk tot áb
rá zol, lé vén, hogy az Egye sü let ne ve is az 
lesz. Lá to ga tá sunk vi szon zá sa ként né gyen 
részt vesz nek a Sport csar nok ava tó ün nep
sé gén. Jö vő év jú li u sá ban meg szer vez zük 
a Bor szék ről el szár ma zot tak ta lál ko zó ját.

F. A. Le het-e tud ni, hogy ki volt a kez-
de mé nye ző je en nek?

Mik Jó zsef: Tu do má som sze rint Ta
más Fe renc és Mol nár Szi lárd.

Egy má sik fon tos ese mény, hogy itt 
vol tak az Aquaprofit bu da pes ti cég ve ze
tői, hogy hely szint ke res se nek a ke ze lő bá
zisnak. Két vál to zat van: a fel ső par ko ló, 
il let ve a Mil len ni um park In tim ven dég lő 
fe lő li ré sze. Egy 2.500 négy zet mé te res te
rü let re van szük ség, az épü let ki vi te le zé
sé re, ben ne kád für dők, sós vi zű  me den ce, 
sza u na, fitness te rem, gyógy iszap, stb. A 

welnes me den ce, ké sőbb épül ne meg. Kö
ze lebb ről el vég zik a ta laj fú rá so kat, el ké szí
tik a meg va ló sít ha tó sá gi ter vet, il let ve egy 
lát vány ter vet.

F.- A. Nem rég itt volt Petres Sán dor, 
me gyei al el nök. Mi volt lá to ga tá sa cél ja?

Mik Jó zsef: A vá ro si víz és szenny
víz szol gál ta tás sor sát tár gyal tuk. Ah hoz, 
hogy nem zet kö zi tá mo ga tást kap junk egy 
egy sé ges me gyei szol gál ta tó hoz kell csat
la koz zunk, ame lyik nek 110 ezer la ko sa 
van. A má sik le het sé ges meg ol dás, hogy 
a mos ta ni szol gál ta tó, a Romaquaprest ki
te szi ezt az össze get. Vé gül is, úgy néz ki, 
hogy ez utób bi fog tör tén ni, mert a je len
le gi szol gál ta tó le tett egy aján la tot, hogy 
a kö vet ke ző évek ben el vég zi az ese dé kes 
bő ví té se ket, fel újí tá so kat. Most foly nak a 
tár gya lá sok er ről.

Be fe je ződ tek a mun ká la tok a Sport
csar nok nál és a te re lő út nál.

F. A. Az ava tó ün nep sé gek től mit vár a 
pol gár mes ter úr?

Mik Jó zsef: To váb bi se gít sé get. Szük
sé günk vol na egy uszo dá ra, amellyel ja vul
na a vá ros inf rast ruk tú rá ja, és szí ve seb ben 
jön né nek a ven dé gek Bor szék re üdül ni.

F. A. El telt négy hó nap a vá lasz tás óta. 
Mik a meg va ló sí tá sok? 

Mik Jó zsef: A ad mi niszt rá ció át vé te le 
zök ke nő men tes volt, jó az ön kor mány zat 
össze té te le. Jó a kom mu ni ká ció a la kos

ság gal. Be in dult az új hon lap: www.borsec.
eu ezen van egy Fó rum ol dal is, ahol kér
dé se ket le het fel ten ni a pol gár mes ter nek. 
Jó ütem ben ha lad nak az ANL la kás sal, a 
szo ci á lis la ká sok kal, fo lyik a jár da ja ví tás. 
Be fe jez tük az is ko la kül ső hő szi ge te lés ét, 
sok utá na já rás után kap tunk is ko la buszt, 
amely a gye re ke ket reg gel is ko lá ba szál
lít ja, nap köz ben pe dig a sport csar nok
ba. Az alsóborszéki par kot szé pí tet tük, 
a Romaqua és a SNAM se gít sé gé vel for
rá so kat ja ví tot tunk, le zár tuk a for gal mat 
bi zo nyos út sza kasz okon. A te me tő ben be
fe jez tük a Hő sök sír já nak fel újí tá sát, anya
gi lag tá mo gat tuk a ra va ta lo zó be fe je zé sét. 
Át szer vez tük a vá ros sze mét szál lí tá sát. Se
gít sé get ad tunk a lép cső há zak ki me sze lé
sé ben. Itt, a to váb bi te en dő a tömb há zak 
hő szi ge te lé se len ne, de a la kók, még nem 
ér tik en nek fon tos sá gát.

De cem ber ele jé re be je gyez zük a Rész
vény tár sa sá got, hogy szer ző dést köt hes
sünk bor víz hasz ná lat ra.

A Bor vi zek út ja pro jekt re a szer ző
dés alá van ír va. A terv mó do sí tás a té len 
meg tör té nik, és ta vasz tól ne ki le het fog ni 
a mun ká la tok nak.

Le tet tük a pá lyá za tot az is ko la tan mű
hely re is, re mél jük si ke res lesz a pá lyá zat.

F. A. Kö szö nöm szé pen a be szél ge tést, 
és to váb bi ered mé nyes mun kát kí vá nok.

Ali

 Már köz hely, hogy  mi ó ta meg szűnt 
a ke ze lő köz pont Bor szé ken, a tu riz mus 
mély pon ton van. En nek a hely zet nek az or
vos lá sát tűz te ki cé lul az új ön kor mány zat 
és  a Pol gár mes te ri hi va tal új ve ze tő sé ge.   
Nagy Be ne dek, az Aquaprofit Consulting 
Kft. mun ka tár sa no vem ber 12én a Pol
gár mes te ri hi va tal ban Bor szék tu risz ti kai 
fej lesz té sé nek a stra té gi á ját és an nak ele
me it  vá zol ta fel az egy be gyűl tek előtt. Az 
el ső lé pés egy új ke ze lő köz pont lé te sí té se, 
ami  ma ga után „húz ná” az összes egyéb 
szol gál ta tást.  Az el kép ze lés ről la punk ol
va sói már hall hat tak, Mik Jó zsef pol gár
mes ter és csa pa ta már a vá lasz tás előtt 
be je len tet te, hogy nem a tő ke erős kül
föl dit vár ja, ha nem „csi náld ma gad” ala
pon lét re hoz nak egy Für dő vál la lat Rt.t, 
amely meg kez di az új ke ze lő köz pont épí
té sét. En nek a terv nek a meg va ló sít ha tó
sá gá ról be szélt az Aquaprofit szak em be re. 
Egy el ső és fon tos kér dés, ami ben dön te ni 
kell: a ke ze lő köz pont he lye. Két el kép ze
lés is szó ba jött: a ré gi köz pont ban, és a.... 

A ré gi köz pont mel lett több érv szól, pl. 
az igen hang sú lyos tör té nel mi szem pont, 
a for rá sok kö zel sé ge. Ott le het ne egy hek
tár nyi te rü le ten kor sze rű, bel té ri ré sze ket 
fej lesz te ni: kád für dőt, kü lön bö ző vi zes, 
isza pos ke ze lé se ket, ki egé szít ve sza u na, 
fitness, mofetta és jacuzzi rész le gek kel. A 
má sik hely szín kö zép táv ban jö het ne szá
mí tás ba. Oda épül het majd sza bad té ri 
strand a hoz zá tar to zó kul tu rált mel lék le
tek kel: ven dég lő, sza u na, stb. A költ sé ge
ket az in du lás hoz a Für dő vál la lat Rt. ad
ná, majd pá lyá za tok ból, bank köl csön ből 
le het ne elő te rem te ni a szük sé ges össze get, 
ami egy na gyon la za becs lés alap ján egy 
és négy mil lió euro kö zött lesz. Ter mé
sze te sen nem má ról hol nap ra fog mind ez 
meg va ló sul ni (tönk re ten ni is kel lett egy 
kis idő), de az el mon dot tak alap ján lát szik 
az alag út vé ge. Ége tő en sür gős a Für dő vál
la lat Rt. be jegy zé se és a bor víz ( 1 l/sec.)  
kon cesszi ós jo gá nak a meg szer zé se.

Kolbert Tün de

Bor szék is meg sza vaz ta a 
szé kely föl di au to nó mi át!

Hi he tet len nek tű nik, de igaz. Bor szék, 
amely egy kis ma gyar szi get a nagy ro mán ten
ger ben, a leg utol só ön kor mány za ti ülé sén (no
vem ber 17én) meg sza vaz ta, a re fe ren dum ki
írá sát. Ere de ti leg a ha tá ro zat ter ve zet ben 2008. 
no vem ber 30a sze re pelt, de fi gye lem be vé ve, a 
töb bi ön kor mány zat mó do sí tó ja vas la tát, a bor
szé ki tes tü let is egy ké sőb bi idő pon tot vá lasz tott 
er re, 2009. már ci us 15ét. E dá tum nak amúgy is 
szim bo li kus ér té ke van, hi szen a ma gyar for ra
da lom és sza bad ság harc ki tö ré sé nek nap ja. A 
ha tá ro zat ter ve zet kez de mé nye ző je Bayka Gyu la, 
a Pol gá ri Párt bor szé ki el nö ke, aki tel jes meg ér
tés re ta lált az RMDSZes ta ná cso sok kö ré ben, és 
az ön kor mány zat egy tar tóz ko dás sal meg sza
vaz ta a ter ve ze tet. Ez is iga zol ja, hogy a jó ügy 
ér de ké ben össze le het és kell fog ni. Re mé lem, 
a re fe ren dum ered mé nye egy ér tel mű lesz, eh
hez nem fér két ség. Vég re vé le ményt nyil vá nít
hat nak az em be rek hi va ta lo san is, nem csak az 
ut ca sar kon vagy a korcs mák ban mond hat ják el 
vé le mé nyü ket, egy ilyen nagy hor de re jű prob lé
má ról.      Far kas Ala dár

Beszélgetés Mik Jó zseffel, Bor szék pol gár mes te ré vel

Már látszik a fény...
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(foly ta tás )
K.T.: Te hát el in dul tál a sár ga nyi
lak nyo mán...
Saj gó Ré ka: Igen. De út köz ben 
szám ta lan szor mu tat ták az irányt 
se gí tő kész hely be li ek.  Hi he tet len 
len dí tő erőt tud ad ni egy jó in du la
tú biz ta tás vagy egy vén spa nyol két 
cup pa nós puszija, mert ilyen ben is 
volt ré szem. Az is elő for dult, hogy 
egy idős hölgy a ven dég lő ben ki fi
zet te a fo gyasz tá so mat. Mi kor ren
dez ni akar tam a szám lát, a pin cér 
mu tat ta, hogy már el van in téz ve...
K.T.: Me lyik tar to má nyo kon gya
lo gol tál át?
Saj gó Ré ka: a sor rend Baszk föld, 
Cantabria, Asturia és Ga lí cia volt. 
Nem csak a tar to má nyok el ne ve zé
se, de la kói, a táj, a be szélt nyelv is 
lé nye ge sen kü lön bö ző. Ké szül tem 
én spa nyol ból, de a per gő táj nyelv
ből nem so kat ér tet tem. Még sem 
volt hi á ba va ló a nyelv ta nu lás, mert 
csak meg tud tam ér tet ni ma gam né hány 
kulcs szó se gít sé gé vel. No, meg ott van a 
me ta kom mu ni ká ció: mu to ga tás, in te ge
tés és a mo soly! A lát ha tó jó in du lat... Na
gyon meg ka pott a basz kok ál tal la kott vi
dék: né hol alig húsz ház ból ál ló fa lucs kák, 
csu pa kő min den, (ar ra gon dol tam, ta lán 
a pár ná juk is kő ből le het), en nek el le né re 
élő és ba rát sá gos. Per sze nem a dé li szi esz
ta ide jén, ami kor mint ha meg áll na az élet, 
még a ku tyák sem ugat nak. Ezt szó sze rint 
kell ér te ni. Baszk föld után Cantabrian ha
lad tam át, ez ipar vi dék és itt vol tak a leg
ke vés bé ba rát sá go sak az em be rek. 
K.T.: Ta lán az ipa ro sí tás nem ked vez az 
em be rek kö zöt ti kap cso la tok nak... Vé gig 
egye dül gya lo gol tál?
Saj gó Ré ka: nem. A  táv nak kb. fe lét tet
tem meg egye dül, de meg osz lot tak a na
pok: amíg a Camino de la Costan men
tem, az alatt vál to zott, hogy ép pen va la kik
kel együtt, vagy egye dül me gyek. Az tán 
ami kor le ka nya rod tam a Primitivora, el
sza kad tam azok tól, akik kel már össze rá
zód tunk az az előt ti na pok banhe tek ben, 
s ak kor ke ve red tem a spa nyo lok kö zé; ott 
már egy idő be be le telt, amíg be in dult a 
kom mu ni ká ció, elő ször in kább es tén ként, 
a szál lá son, az tán a vé gén nap köz ben is 
együtt ma rad tunk.
K.T.: Ho gyan ér te kez te tek ? Mi lyen volt 
egy „át la gos” nap ?

Saj gó Ré ka: a nem spa nyo lok kal ál ta lá
ban an go lul, meg amo lyan ke ve rék nyel
ven, kéz zelláb bal, ha kel lett. Ér de kes, a 
spa nyo lok nem szí ve sen be szél nek an go
lul. Ele in te azt hit tem, nem akar nak ve lem 
be szél get ni (ez  ki csit rosszul is esett, ki re
keszt ve érez tem ma gam a za rán dok szál lás 
kö zös sé gi éle té ből. Az éj sza ká kat na gyon 
ol csó, 3 eurós, húsz ágyas kö zös szál lá so
kon töl töt tem). Az tán ki de rült, hogy gát
lá sa ik van nak, mert nem be szé lik tö ké le te
sen ezt a nyel vet, és ezért in kább meg sem  
szó lal nak. Mi u tán ez a kér dés tisz tá zó dott, 
ví gan kom mu ni kál tunk egy ke vert an gol
spa nyol helyzethozta za rán dok nyel ven. 
Az át la gos nap?  Mond ha tom, min den 
nap át la gos volt: reg gel 7kor in dul tam, 
és ál ta lá ban d.u. 5ig le gya lo gol tam az az
na pi tá vot. A za rán dok szál lá son gyor san 
le zu ha nyoz tam, mos tam, nagy já ból min
den nap,  te le fo nál tam ha za, hogy min den 
rend ben, az tán el in dul tam fel fe dez ni a 
hely sé get, ahol ép pen vol tam. Ha  ké nyez
te tős na pom volt, be ül tem va la ho vá egy 
me leg est ebéd re, ha nem, meg vá sá rol tam 
a más na pi éle lem ada go mat. Az éj sza kai 
nagy kö zös hor ko lás ból sem mit nem ér
zé kel tem. Min dig jól alud tam. 
K.T.: És mi kor rót tad a ki lo mé te re ket? 
Gon dol kod tál, me di tál tál? A ré gi za rán
do kok han go san imád koz tak, szent éne
ke ket éne kel tek, os to roz ták ma gu kat...

Saj gó Ré ka:  Á, de hogy ! ha szép 
vi dé ken ha lad tam, ak kor né ze
lőd tem, gyö nyör köd tem a táj ban. 
Ga lí ci á ban pél dá ul egé szen kü
lön le ges lát vány volt a reg ge li köd, 
ami ből kiki búj tak a ház te tők, a 
fák ko ro nái. A le ve gő mint ha lisz
tes lett vol na... Min dig iz gal mas 
volt, mit fo gok lát ni, ha fel érek egy 
ma gas lat ra vagy ép pen ki bú jok 
egy völgy ből... Ha asz fal tút men
tén ha lad tam, mert ilyen is volt, 
na gyon kel lett fi gyel jek és ügyel jek 
a mel let tem el hú zó nagy ka mi o
nok ra. Ezek a  sza ka szok egy ál ta
lán nem vol tak al kal ma sak a me di
tá lás ra, még a né ze lő dés re sem. Jó 
nagy sza kaszt a ten ger part men tén 
ha lad tam, az azért volt kel le mes, 
mert fújt a szél, nem érez tem a hő
sé get.
K.T.: Mi lyen volt az ér ke zés San ti
a go de Compostelaba ? 
Saj gó Ré ka: elég pró zai. Ki csit 

szo mo rú is, mert el kel lett bú csúz nom az 
út köz ben ki ala kult kis csa pat tól. Ők már 
az nap for dul tak vissza, ne kem meg há rom 
nap múl va volt csak re pü lő je gyem. Azon
kí vül sza kadt az eső, és szál lást kel lett ke
res sek, ami egy ál ta lán nem volt egy sze rű, 
te kint ve a ren ge teg za rán do kot és tu ris tát. 
Ki csit tá vo labb a köz pont tól ta lál tam ma
gam nak szál lást. 
K.T.: S a hí res ka ted rá lis?
Saj gó Ré ka: im po záns, de a ren ge teg tu ris
ta, za rán dok, a vil lo gó va kuk  nem iga zán 
ked vez nek az áhí tat nak. Szó val  ilyen faj ta 
él mény ben nem volt ré szem, saj nos. Az 
egész egy nagy tu ris talát vá nyos ság volt 
szá mom ra... Ha nem az óvá ros, az egé szen 
kü lön le ges ...
K.T.: Mit adott ne ked ez az út?
Saj gó Ré ka: úgy ér ted, ho zotte va la mi 
gyö ke res vál to zást az éle tem ben ? Nem hi
szem. Úgy ér zem, ugyan az va gyok most is, 
mint ami kor el in dul tam. Az biz tos, hogy 
meg erő sí tet te az ön bi zal ma mat.
K.T.: El kép zel he tő, hogy ez után jön meg a 
ho za dé ka... Ho vá mész leg kö ze lebb?
Saj gó Ré ka: Hát... ilyen utat nem min den 
év ben tud meg ten ni az em ber. Már anya
gi lag is ne héz len ne... Nem tu dom... Por
tu gá lia is iz gal mas or szág...
K.T.: Kö szö nöm szé pen a be szél ge tést.

Kolbert Tünde

Csak el kell in dul ni 
Za rán dok a Szent Ja kab út ján
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Hasz nos 
kez de mé nye zés

He gyi vi ze ink gaz da gok hal ál lo mány
ban. Leg alább is évek kel ez előtt azok vol tak. 
Az em be rek ét ke zé si szo ká sai so kat vál toz
tak az utób bi évek ben. Egy re töb ben tér nek át 
az egész sé ges táp lál ko zás ra, amely nek egyik 
össze te vő je a hal, amely gaz dag táp anyag. Fosz
for tar tal má nál fog va ser ken ti agy te vé keny sé
gét, ala csony ko lesz te rin szint je pre desz ti nál ja 
a fo gyasz tás ra. En nek tu da tá ban két vál lal ko zó 
ked vű fi a tal em ber, Fazakas Henrich és Cser gő 
Ist ván gon dol tak egy na gyot, és lé te sí tet tek két 
me den cét, szű rő be ren de zés sel, a Mál nás pa ta
kon, ame lyek be piszt ráng iva dé kot te le pí tet tek. 
Eze ket spe ci á lis hal táp pal ete tik, és a na pok
ban „szü re tel ték” le az el ső ter mést. Gyö nyö rű 
pél dá nyok ke rül tek ki, egye sek el ér ték a 3035 
cmes mé re tet is. Az ér té ke sí tés sem okoz gon
dot, hi szen, itt hely ben el kap kod ják.

Ha son ló kez de mé nye zés még volt Bor szé
ken évek kel ez előtt. Ak kor Fazakas Bé la lé te sí
tett egy nagy mé re tű me den cét, a töl gye si úton, 
ahol szép piszt rán go kat te nyé sztett, és a he lyi 
pi a con ér té ke sí tet te. Ő, azon ban el ad ta a tel ket 
ha las ta vas tól egy bu ka res ti nek, aki már nem 
foly tat ja ezt a szép hob bit, ami gaz da sá gi lag is 
ki fi ze tő dő.

Ör ven de tes do log, hogy egy re töb ben is
me rik fel a pi ac igé nye it és tér nek rá az al ter na
tív gaz dál ko dá si for má ra. Far kas Ala dár

Már ha le het. Ugyan is a be ava tat lan pol
gár, mint ami lyen ma gam is va gyok, csak 
kap kod ja a fe jét, mi a hely zet, ki nél az igaz
ság víz ügy ben. El ső lé pés ben, ugye, kap tunk 
egy szó ró la pot,  (a ke rí tés lé cei kö zé tűz ték), 
a ROMAQUA PREST RTtől, amely ben ar ról 
tá jé koz tat nak ben nün ket, hogy a fent ne ve
zett szol gál ta tó a la kos ság ér de ke it ma xi má li
san szem előtt tart va ad ta a vi zet és ve zet te el 
a szenny vi zet. (a leg utol só 40%os ár eme lést 
nem érez tük egy ba rát sá gos gesz tus nak...). Ez
zel szem ben a Pol gár mes te ri hi va tal, a vá ro si 
ta nács a kö zel jö vő ben vissza von ja a szol gál ta tás 
kon cesszi ós jo gát, ami be lát ha tat lan kö vet kez
mé nyek kel jár na a la kos ság ra néz ve. Rö vi den:  
a la kos ság olyan hely zet be ke rül het, hogy kép
te len lesz meg fi zet ni a szol gál ta tást. Má so dik 
lé pés ben  kap tunk egy  kör le ve let, ugyan eb ben 
a té má ban, amely ben a Pol gár mes te ri Hi va tal 
és ki lenc ön kor mány za ti kép vi se lő ar ról in
for mál, hogy a ROMAQUA PREST RT fél re
tá jé koz tat ja a  la kos sá got. Meg tud juk, im már 
hi va ta lo san is, amit ed dig is tud tunk, hisz a 
bő rün kön ta pasz tal juk, hogy víz és szenny víz
há ló zat el avult, ré gen fel újí tás ra szo rul.  Most  
len ne   le he tő ség a de rí tő ál lo más mű kö dés ké
pes sé té te lé re, szenny víz há ló zat bő ví té sé re és 

az el avult für dő te le pi há ló zat tel jes fel újí tá sá
ra. Az 1.800.000 eurós kor mány tá mo ga tás ból 
el le het ne kez de ni a mun ká la to kat, a hi ány zó 
össze get a vá ros pá lyá za tok ból szán dé ko zik 
elő te rem te ni. A rész le te ket kiki el ol vas hat
ta a kör le vél ben. A tör té net hez tar to zik még, 
hogy a víz szol gál ta tás jo gát a rend szer vál tás 
után szin tén egy ma gán cég, a MARONIX 
KFT kap ta meg, amely ké sőbb át ad ta ezt a 
ROMAQUA PREST RTnek. A két cég kö zött 
kö tött szer ző dés ben a víz há ló zat fel újí tá sá nak 
a kö te le zett sé ge is be le volt fog lal va, ami nek az 
utób bi cég nem tett ele get, csak a kar ban tar tá si 
mun ká la to kat, sür gős sé gi ese te ket lát ta el. Be
val lom, ne kem a má so dik kör le vél szim pa ti ku
sabb, már csak azért is, mert so sem sze ret tem, 
ha ri o gat tak, plá né, ha azt ve tí tet ték elő re, hogy 
még víz re sem fog tel ni...

En gem, egy sze rű bor szé ki la kost az ér de
kel, hogy a vá ros te rü le tén min den hol min den
ki nek min dig le gyen vi ze a hét min den nap ján 
és a nap bár mely órá já ban (a ven dé ge im szil
vesz ter es té jén ne ma rad ja nak für dő ha bo san a 
zu hany alatt), és le gyen ez a víz min den ki nek 
el ér he tő áron, mert há la Is ten nek, van víz bő
ven, nem a Sza ha rá ban élünk. 

Kolbert Tün de

Ra va ta lo zó és ha rang
szen te lés Bor szé ken
No vem ber el se jén, Min den szen tek Nap ján cso dá la tos nap sü té ses 

idő ben ke rült sor ar ra a szent mi sé re, amely nek ke re té ben Nagy mél
tó sá gú Ta más Jó zsef püs pök úr fel szen tel te az új ra va ta lo zót és a két 
ha ran got. A szent mi sét a szép idő re va ló te kin tet tel a ra va ta lo zó előtt 
tar tot ták, hogy a nagy szá mú ér dek lő dő be tud jon kap cso lód ni, mert 
bi zony a vi szony lag tá gas ká pol ná ban nem fér tek vol na el. A szent mi
sét a püs pök úr ce leb rál ta, de je len volt Ft. Por tik He gyi Ke le men es pe
resplé bá nos, a gyergyói ke rü let főesperese, va la mint kis pap ok. Ba kos 
Ba lázs, he lyi plé bá nos, aki csak három éve tel je sít szol gá la tot Bor szé
ken rend kí vül gaz dag, és sok ré tű te vé keny sé get vé gez. Új ra fe det te a 
temp lo mot, szol gá la ti la kást épí tett, azt új ra fe det te, mert a cse rép rossz 
mi nő sé gű volt és le kel lett cse rél ni. Ki emel ném a két fő tá mo ga tót, 
Kurkó Gyár fást és Mol nár Szilárdot, akik kö zel 30 ezer lej jel tá mo
gat ták a mun ká la to kat. A plé bá nos úr kö szö ne tet mon dott a bor szé ki 
Pol gár mes te ri Hi va tal nak, sze mé lye sen Mik Jó zsef pol gár mes ter nek 
és a borvíztöltőde ve ze tő sé gé nek a ka pott tá mo ga tá so kért, amit a Hő
sök sír ja fel újí tá sá ban nyúj tot tak, va la mint Bajkó Venczelnek és Baricz 
Mi hály nak, akik a temp lom kül ső fes té sét vé gez ték. Ez al ka lom mal a 
Hő sök sír ja be szen te lé se is meg tör tént. Fel eme lő volt a püs pök úr ige
hir de té se a Min den szen tek ről. Bár me lyi künk le het szent itt a föl dön is, 
ha zok szó nél kül vi sel jük ke resz tün ket, amit a Jó is ten ránk sza bott és a 
ránk bí zott fel ada to kat lel ki is me re te sen el vé gez zük. A szent mi se han
gu la tát nö vel te a gyer mek kó rus és fel nőtt kó rus szé pen hang zó éne ke, 
mind ket tő fel ké szí té sé vel Ba lázs Ti bor kán tor fog lal ko zik. Az újon nan 
meg vá lasz tott egy ház ta nács is most tet te le az es küt a püs pök úr je len
lét ében, meg ígér ve, hogy min den ben se gí te ni fog ják a plé bá nos urat. 
Úgy le gyen! Be fe je zé sül meg szen tel ték a te me tőt is.    

 Far kas Ala dár

Ér ted is szól a ha rang
Egé szen kü lön le ges ün nep volt idén Min den szen tek és a ha

lot tak nap ja. Az „ál ta lá nos” ün nep a bor szé ki kö zös ség kü lön ün
ne pé vel gaz da go dott: ra va ta lo zót, ha ran got szen telt Ta más Jó zsef 
püs pök, és be ik tat ta az új egy ház ta ná csot. A püs pök úr pré di ká
ci ó já ban be szélt mind há rom ese mény je len té sé ről és je len tő sé
gé ről: mit je lent a hol tak tisz te le te, ki ért és mi ért szól a ha rang, 
ho gyan kí sé ri vé gig éle tün ket hí vó és fi gyel mez te tő hang ja. Kü
lön szólt ar ról, mi a sze re pe és a fe le lős sé ge az egy ház ta nács nak: 
se gí te ni a lel ki pász tor mun ká ját, osz toz ni ve le a fe le lős ség ben, 
gon dok ban a gyü le ke zet szol gá la tá ban. Szép, tar tal mas pré di ká
ci ót hall hat tunk. A szent mi se után a Püs pök úr be szen tel te a hő
sök par cel lá ját, ame lyet az idén si ke rült fel újí ta ni. Az ese ményt  a 
gye re kek és a fel nőt tek kó ru sa tet te ün ne pé lye seb bé. 

Kolbert Tün de 

Tisz ta vi zet a po hár ba avagy 
lás sunk tisz tán víz ügy ben
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Ok tó ber vé gén ke rült sor a ren des ha
vi ta nács ülés re. Nem ke ve sebb, mint 21 
nap ren di pont várt meg vi ta tás ra. 

Nem un ta tom a ked ves ol va sót ezek 
rész le tes is mer te té sé vel. Csu pán né há nyat 
em lí te nék meg: költ ség ve tés mó do sí tás, a 
Rend őr ség 9 ha vi te vé keny sé gé nek is mer
te té se, a be töl tet len köz tiszt vi se lői ál lá sok 
lis tá ja, az ön kén tes tűz ol tó tes tü let ál lo
má nyá nak 3 fő vel va ló nö ve lé se, ado má
nyok el fo ga dá sa, szak bi zott ság ok sze mé lyi 
össze té tel ének mó do su lá sa. 

A tes tü let jó vá hagy ta az ál la mo sí tott 
la ká sok ban la kó sze mélyek ré szé re a lak
osz tály meg vá sár lá sát, az 550es Tör vény 
alap ján, egy te rü let ki vé tel ét a köz va gyon
ból. Fon tos dön tés, egy sa ját vá ros gaz dál
ko dá si KFTnek a meg ala kí tá sa a Pol gár
mes te ri Hi va tal mel lett, amely gaz da sá gi 
te vé keny sé get fog vé gez ni. Még fon to sabb 

dön tés, egy Rész vény tár sa ság lét re ho
zá sa, amely cé lul tűz te egy új ke ze lő köz
pont épí té sét, amely el in dí ta ná Bor szé ket 
a gyógyturizmus fel len dü lé sé nek út ján. 
Be fe je zés előtt ál két nagy sza bá sú be ru há
zás: a 3,3 km hosszú te re lő út re ha bi li tá lá
sa, il let ve a 150 fé rő he lyes Sport csar nok, 
amely nek tech ni kai át adá sá ra ezen a hé
ten ke rül sor. 

Ez zel kap cso la to san is volt két ha tá ro
zat ter ve zet, ame lyet tár gya lás után a tes
tü let el fo ga dott. Vál lal ni kel lett az út kar
ban tar tá sát, és annak célszerű hasz ná la tát. 
Se bes ség kor lá to zás, egyenirányosítás, ten
gely súly kor lá to zás, a te rem díj meg ál la pí
tá sa. Fon tos dön tés szü le tett, hogy ta vasz
tól a Für dő te le pen és a tömb há zak kö rül 
nem sza bad ál la tot tar ta ni, il let ve a tömb
há zak kö rü li zöld sé ges ker te ket is fel kell 
szá mol ni. Nem ke vés bé fon tos az a ha tá

ro zat sem, amely meg tilt ja a ri kí tó szí nek 
al kal ma zá sát úgy a ház te tő, mint a hom
lok za tok te rén. Volt két olyan na pi ren di 
pont, ahol nem szü le tett sem ha tá ro zat, 
sem egy ön te tű vé le mény: a vá ro si víz és 
szenny víz szol gál ta tá si szer ző dés fel bon
tá sa a je len le gi szol gál ta tó val és a me gyei 
egy sé ges szol gál ta tó hoz va ló csat la ko zás, 
il let ve a jász vá sá ri ügy vé di ka ma ra aján la
tá nak el fo ga dá sa jo gi kon zul tá ció ügy ben. 
Be fe je zés előtt a vá ros ön kén tes tűz ol tó 
pa rancs noka is mer tet te az őszité li idő re 
ese dé kes te en dő ket, il let ve ki fe jez te ab bé li 
óha ját, hogy szük sé gük len ne egy tar tá lyos 
fecs ken dős au tó ra, mert a mos ta ni tar tály
nél kü li, és már na gyon öreg. A tes tü let 18 
ha tá ro za tot fo ga dott el, ezek meg te kint he
tők a vá ros hon lap ján, il let ve a Pol gár mes
te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján.

Far kas Ala dár

Az ok tó be ri ta nács ülés ről

Wass  Albert emlékév
2008. szep tem ber 28án Új pes ten el ké

szült Wass Al bert mell szob ra. Az ava tó ün nep
sé gen, Dr. Der ce Ta más pol gár mes ter mon dott 
be szé det. Az ott el hang zot tak ból ma zso lá
zunk.

„Wass Al bert ma ga a ma gyar sors. Há
bo rús bű nöst csai nál tak be lő le, el akar ták fe
led tet ni, hogy írá sa it a fel nö vek vő nem ze dé
kek ne is mer jék meg, és ne gon dol kod ja nak 
el azon, mi is tör tént 1920ban Tri a non ban? 
Mi tör tént 1947ben Pá rizs ban? Wass Al bert 
szob rá nak ava tá sa nem csak han gos jaj ki ál tás 
a ma gyar ság sor sá ért ér zett ag go dal munk ban! 
Nem csak egy, a sok kis ap ró ün nep kö zül. 
Til ta ko zás az el len a kor mány po li ti ka el len, 
amely a ha tá ra in kon tú li ma gyar sá got ma gá
ra hagy ta, s ki szol gál tat ja mind azok nak, akik 
tör té nel mi múl tat is el lop va, ki sebb sé gi ér zé
sek kel ter hel ten, a tol vaj ag resszi vi tás sal vé dik 
a lo pott hol mit. So rai gyö nyö rű sé gé től, csak a 
szí ved fáj dul meg. Csak a könnye id csor dul
nak ki, s a vé gén még eszed be jut nak azon 
őse id, akik vé rü ket hul lat ták, éle tü ket ad ták 

né met és ta tár, tö rök és orosz, ro mán és szláv 
el le ni harc ban. Vé rü ket és éle tü ket is ad ták, 
hogy az or szág meg ma rad jon, hogy az or szág 
egy be ma rad jon!” Ta lán so ra it ol vas va, rá éb
redsz, hogy egy nem zet va gyunk, egy vér ből 
va gyunk.  Ezért nem szabd el fe lej te ni Wass Al
ber tet és in tő sza va it. Szel le mi sors kö zös sé get 
kell vál lal nia XXI. szá zad ban a fe lej tés re ítélt 
író val. A Ma gyar zsol tár so ra i val vall juk:

„Epé vé vál toz zék a víz, mit le nye lek,
ha té ged el fe lej te lek!
Nyel ve men iz zó vas sze get üs se nek át,
Mi kor nem té ged em le get!
Huny jon ki két sze mem vi lá ga,
Mi kor nem rád te kint,
Né pem, te szent, te kár ho zott, te drá ga!”

Vö rös mar ty több mint 150 éve ír ta: „Most 
tél van, és hi deg, és hó és ha lál.” Va ló ban most 
tél van, és hideg…, de mi tud juk, hogy a tél 
után min dig ta vasz jön, az az az élet jön. Te
hát le gyünk tü rel me sek, mert a tü re lem ró zsát 
te rem.

Tal lóz ta, F. A.

Kö szö net nyil vá ní tás
Au gusz tus ele jén meg nyi tot tuk a Bor vi zek 
Mú ze u mát. Ez úton is kö szö ne tet mon dok 
mind azok nak, akik szív ügy ük nek tar tot
ták en nek a kul tu rá lis lé te sít mény nek a 
ki vi te le zés ét és tár gyak kal va ló fel töl té sét. 
Az óta na gyon so kan meg lá to gat ták a Mú
ze u mot, és több sé gük el is me rő sza vak kal 
il let te az ott lá tot ta kat. A Mú ze um do tá lá
sa to vább fo lyik. Meg ké rem Bor szék la kó
it, hogy aki nek va la mi lyen tár gya van, ami 
kö tő dik te le pü lé sünk múlt já hoz, mint für
dő hely, vagy a bor víz pa lac ko zás sal kap
cso la tos, ér te sít se nek.
Kö szö ne tet mon dunk Ba kos Ibo lyá nak, 
aki egy 1928ból szár ma zó ok le ve let ado
má nyo zott a Mú ze um nak. Egy bu ka res ti 
ki ál lí tá son nyert arany érem ről szó ló el is
me rés. Na gyon szép, és fő leg ér té kes ada
lék, ami öreg bí ti a vá ros hír ne vét.
Há lás va gyok Fazakas Ig nác, bá nya mér
nök nek, aki kő ze tek kel gaz da gí tot ta a Mú
ze u mot valamint Eigel Sándornak, aki egy 
igen értékes régi képeslapot adott, ami a 
rég nem létező Pásztor kutat ábrázolja.

Kö szö net tel, Far kas Ala dár
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