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Aján dék
Mint ősz ró zsák ké ső bí bo rát,
mint té to vá zó vissza pil lan tá sát,
mint sür ge tést a fér fi kor ha tá rán,
utol só szü ret már kás szín bo rát:

fo gad ja szol gám, kül dönc kis szo net tem!
Kül dök a nyár ból fél re tett eget,
sar kán egy drá ga, rit ka bé lye get,
me lyet nem lop tam s nem pén zen sze rez tem:

fo gad ja hal ha tat lan lel ke met!
A test ve szen dő, nem lesz jó ma gá nak
és ben ne csú nya dé mo nok ta nyáz nak.

Aján dék ön nek ol csóbb nem le het.
A tű nő lomb is lel ke volt a fá nak
s ölé be hull a föld nek, asszo nyá nak.

Kamenitzky An tal

Y

Mint vad ma dár
Akit csak egy élet tel ko ro náz tak,
az már, lé lek ben, fel szen telt ki rály,
ün nep na pon is mun kál kod ni jár,
de min den nap ja ün nep és alá zat.

A bű ne it is mél tó ság gal hord ja,
ha el ke rül ni vét ket nem le het
vagy el le ne már sem mit nem te het.
Ve zek lek ér ted, meg bán lak na pon ta,

de nem ta gad lak, tö vis ko ro nám,
Úgy hor doz lak, mint bő rö mön a szep lőt,
mint a csi ga tö ré keny ott ho nát.

Csi kor gat lak, mint gyer mek a ke rep lőt
s a fá jó hang ki csor dul, mint a vers.
Mint vad ma dár fe let tem úgy ívelsz.

Kamenitzky An tal

Bor szé ken a té li tu riz mus már rég óta csak a ka rá cso nyi ün ne pek re, de in
kább új év re kor lá to zó dik. Már csak az öre gek és na gyon öre gek em lé kez nek az 
egész év ben üze me lő für dő vál la lat ra, mely a té li hó na pok ban fel ké szült  nem
csak a ven dé gek el lá tá sá ra, de szó ra ko zá si igé nye ik ki elé gí té sé re is. Köl csön zött 
sí lé cet, szán kót, ki rán du lá so kat szer ve zett.  Az es ti ze nés ven dég lői va cso ra, tánc 
zár ta a prog ra mot. 

Ma más ként fest Bor szék té li kí ná la ta. Er re is csak pár na pig, Szil vesz ter előtt 
és után van ve vő. Ak kor vi szont van.  A no vem ber vé gén már vi lág és or szág
szer te dú ló pénz ügyi vál ság el le né re is szin te min den he lyet el le he tett ad ni. Szó
val volt ven dég. Meg élén kült Bor szék, az em be rek él vez het ték a szép te let, a csi
kor gó ha vat, az üz le tek te le vol tak vá sár ló val, szé pen ki is ürül tek. A  ki vi lá gí tott 
vá ros ban ün ne pi han gu lat, Szil vesz ter éj je lén szól tak a pe tár dák, folyt a for ralt 
bor, dur rog tak a pezs gős üve gek, kö szön töt ték az új évet. 

Min den ki ün ne pelt. Ün nep után az tán kiki meg von ta a mér le get. Mit ka
pott a pén zé ért, il let ve mun ká já ért. A ven dég lá tót a be vé te len kí vül az is ér dek li, 
mennyi re vol tak meg elé ged ve a ven dé gei, jó vagy rossz hí rét vi szike to vább? 
Vissza tér neke, kül de neke má so kat? Az interneten bön gész tem a vé le mé nye ket 
és... egy ál ta lán nem ör vend tem an nak, amit ott ol vas tam. Bár min den ki na gyon 
igye ke zett min dent meg ten ni azért, hogy a ked ves ven dég jól érez ze ma gát, úgy 
tű nik, az  egy re na gyobb igé nye ket nem elé gí tet tük ki ma ra dék ta la nul. A ven
dég szó ra koz ni akar. Fő leg ami a sza bad idő el töl té sét il le ti, va gyunk adó sok. Az 
egyet len lovasszán (öröm mel nyug táz tuk, hogy el in dult), mely na pi 45 al ka
lom mal szán kóz tat ta a ven dé ge ket, ke vés nek bi zo nyult. El kel ne még pár ilyen 
köz le ke dé si esz köz. 

Na gyon hi ány zik egy ko moly sí pá lya, a hoz zá tar to zó fel vo nó val és szol gál
ta tá sok kal. Eszem be jut a vá ros ve ze tő sé gé nek az az ígé re te, hogy mun ká ját a 
prob lé má kat meg ol dó bá tor ság és aka rat, és nem a ren de le tek, tör vé nyek szö
ve vé nyé ben  óva tos ko dás fog ja jel le mez ni.  (En nek kap csán szó volt a sí pá lyá ról 
is...). Kí vá nom, hogy a 2009es esz ten dő  ered mé nyek ben és elé ge dett ven dé gek
ben le gyen gaz dag! Mind annyink örö mé re és hasz ná ra.

Kolbert Tün de

Ün ne pek után
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Mi lyen ter vek kel vá gunk ne ki a 2009-
es év nek?

Mik Jó zsef: El kép ze lé se ink 2009re 
meg van nak, de vég le ge sí te ni csak a költ
ség ve tés meg sza va zá sa után tud juk. So rol
nám a leg fon to sabb ter ve ket, el kép ze lé se
ket: A köz vi lá gí tá si költ sé gek ki fi ze té sé nek 
3. évé ben va gyunk, egy mil li árd lejt kell tör
lesszünk az idén. A ta vasszal in du ló Bor vi
zek út ja pro jekt re öt mil li árd lejt szántunk. 
En nek a be ru há zás nak két éves fu tam ide
je van. Már a ta valy ki fi zet tünk 1,8 mil li
árd lejt elő leg ként. Foly tat ni sze ret nénk a 
jár da ja ví tást, il let ve a Hé ví zi úton is meg 
sze ret nénk épí te ni a jár dát, mert a köz le
ke dés élet ve szé lyes azon a sza ka szon. Az 
újon nan épü lő tömb ház la ká sok inf rast
ruk tú rá já nak el ké szí té sé re is terveztünk 
két mil li árd lejt. Egy önál ló transz for má
tor ál lo más ra van szük ség, ami sok ba ke
rül. Az ANL tömb ház a nyár fo lya mán ke
rül át adás ra, ad dig az ön kor mány zat nak is 
vé gez nie kell a vál lalt inf rast ruk tú rá val. A 
szo ci á lis tömb há za kat is sze ret nénk foly
tat ni az idén, re mé lem újabb pénz össze get 
si ke rül sze rez nünk az idei év ben is. Az Új 
ut cá ban a ta valy ki osz tot tunk 11 ház he
lyet, en nek az inf rast ruk tú rá ját is biz to
sí ta nunk kell. Az új sí pá lyá ra sze ret nénk 
na gyobb össze get for dí ta ni, 2,67 mil li árd 
lejt kell va ló szí nű, ki fi zes sünk a te rü le tért. 
Ezt jö vő tél re el sze ret nénk ké szí te ni, hi
szen lát juk a szom szé dos Maroshévíz ese
té ben, hogy ez vonz za a tu ris tá kat. A Kul
túr ház fel újí tá sá ra is le tet tük a pá lyá za tot, 
re mél he tő en mi nél ha ma rabb ne ki tu dunk 
fog ni. Az Or szá gos Fej lesz té si Ügy nök ség 
jó vol tá ból ne ki fo gunk a vá ros szenny víz
há ló za tá nak fel újí tá sá hoz, eh hez vi szont 
20 mil li árd lej köl csönt kell fel ve gyünk, az 
ön rész biz to sí tá sá hoz. Ha a költ ség ve tés 
en ge di, foly tat ni sze ret nénk a Pol gár mes
te ri Hi va tal épü le te hát só szár nyá nak a be

fe je zé sét, ahol ven dég szo bá kat sze ret nénk 
ki ala kí ta ni. Az ipa ri cik ke ket áru sí tó kat, 
fel köl töz tet jük Felsőborszékre, ahol a pi a
cot kor sze rű sít jük. Alsóborszéken meg ma
rad a zöld ség gyü mölcs pi ac. Dön te ni kel
le ne a ré gi pol gár mes te ri épü let sor sá ról. 
Le bon tó dik, vagy fel újí tó dik. Így to vább 
nem ma rad hat. Par ko sí ta ni kel le ne ezt a 
zó nát. Az idei év ben hang súlyt fek te tünk 
a kü lön bö ző ta nul má nyok el ké szí té sé re, 
úgy mint a Ke ze lő bá zis elő ta nul má nya, a 
Ke rek szék Tu risz ti kai Park elő ta nul má
nya, a meg lé vő sé tá nyok fel újí tá sá ra terv, a 
vá ros ar cu lat meg ter ve zé se. Re mél jük lesz  
pénz ezek nek a ter vek nek a ki vi te le zé sé re.

Az idén sze ret ném, ha el in dí ta nánk 
vá ro sunk ban is a tömbházlakások hő szi
ge te lés ét cél zó prog ra mot. Ez egy több 
éves fo lya mat, de ha a la kó szö vet ség és a 
tömbházlakók part ne rek er re, ak kor az 
ön kor mány zat mi nél ha ma rabb meg kez
de né a ter vek ké szí té sét.

Ha tá ro zot tabb fel lé pés lesz az ön kor
mány zat ré szé ről az om la do zó fél ben lé vő 
épü le tek tu laj do no sai fe lé. Szi go rí ta ni fog
juk az épít ke zé si fel té te le ket az üdü lő te le
pen, nem en ged jük meg bár mi lyen épít ke
zé si stí lus al kal ma zá sát, bár mely épít ke zé si 
anyag hasz ná la tát a te tő fö dés nél és akár
mely szín hasz ná la tát sem. Vi gyáz nunk 
kell a Bor szé ket jel lem ző, XIX. szá za di 
épít ke zé si stí lus ra, ezért a meg lé vő épü le
tek új ra é pí té sé nél is va la mint az újon nan 
épí ten dők nél is meg kö ve tel jük ezek be tar
tá sát. Ép pen ezért ren del tük meg a für dő
te lep ar cu lat ter vét is, ame lyet a ta vasz fo
lya mán vi te lez ki egy ko lozs vá ri cég.

A ta vasz tól al kal maz ni fog juk azt a 
ta nács ha tá ro za tot is amely az ál lat tar tást 
szi go rít ja a für dő te le pen va la mint a tömb
há zak kö rül. Meg fog juk kö ve tel ni a rend 
és tisz ta ság be tar tá sát min den la kos tól és 
a vá ros ban mű kö dő cég től, ép pen ezért 

már ci us tól kez dő dő en egy köz tér fel ügye
lő fog ja jár ni a vá rost, elő ször fel szó lí tá
sok kal pró bál juk jobb ra bír ni a kör nye zet
szennye ző ket, majd bün te tés sel.

Az idei év ben újabb mun ká la to kat in
dí tunk el, újabb ter ve ket fo gunk ké szí te ni 
és több pá lyá za tot sze ret nénk le ten ni.

Me lyek a 2009-es év leg fon to sabb 
ese mé nyei?

Mik Jó zsef: Túl va gyunk a Böl lér na
pon, je len volt Zá kány szék, Pilisvörösvár, 
Gyergyóalfalu és Bor szék, a Bor víz ku pán, 
ame lyet Bükk ha va son kel lett meg ren dez
ni. Saj nos a ku tya szán fo gat haj tó ver senyt 
az idő já rá si vi szo nyok mi att ha lasz ta ni 
kel lett. Kö vet ke zik a Lő rinc Pál ku pa és 
a Hóünnepély. A nyá ri ren dez vé nyek kö
zül meg em lí tem a Tu risz ti kai sze zon nyi
tást, az If ú sá gi Na pok meg szer ve zé sét, a 
Bor szék ről el szár ma zot tak Ta lál ko zó ját 
(jú li us 19.), a Bor szé ki na po kat és a Szent 
Ist ván bú csút. Kü lön bö ző sport ren dez vé
nyek: asz ta li te nisz baj nok ság, láb te nisz
baj nok ság. Az év vé ge fe lé meg szer vez zük 
a Ka ta linbált, az ad ven tet, a Mi ku lást, ka
rá csonyt, ut cai Szil vesz tert.

Me lyek az el múlt egy hó nap fon to-
sabb ese mé nyei, meg va ló sí tá sai?

Mik Jó zsef: Meg szer vez tük a ka
rá cso nyi ün ne pe ket, ut cai Szil vesz
tert. A leg fon to sabb, hogy be je gyez tük 
a BalneoclimatercaGyógyfürdő Rtt, 
amely nek 97 %os rész vé nye se az ön kor
mány zat, meg kö töt tük a szer ző dést az Or
szá gos Ás vány víz Tár sa ság gal, a bor víz
hasz ná lat ra. Az Aquaprofit már ci us 15ig 
el ké szí ti az előmegvalósíthatósági ter vet a 
Ke ze lő bá zis ra, ami alap ján meg kezd jük a 
be fek te tők fel tér ké pe zé sét, Bor szék re csa
lo ga tá sát.

Bá tor és szép ter vek, ame lyek meg
va ló sí tá sá hoz kí vá nok sok si kert!

Le je gyez te, Far kas Ala dár

Mik Jó zsef pol gár mes ter december utolsó hetében össze hív ta a tes
tü le tet, ahol egy rö vid össze fog la lót tar tott az el múlt hat hó nap tör té né
se i ről. Ki emel te a meg va ló sí tott be ru há zá so kat:

– Sport csar nok 25 mil li árd ré gi lej ér ték ben, ami ből 3,5 mil li árd lejt 
a vá ros fi ze tett,

– az ANL la ká sok 60%ban ké szen van nak, már 12 mil li árd lejt el
köl töt tünk, eb ből 1,8 mil li árd az ön rész,

– ha ne he zen is, de si ke rült el in téz ni az Is ko la buszt,
– Jár da és út ja ví tás,
– az alsóborszéki Köz pont mo der ni zá lá sa,
– A Hő sök sír já nak rend be té te le, 40 mil lió lej jel tá mo gat tuk,
– A ra va ta lo zó be fe je zé se,
– A Te re lő út mo der ni zá lá sa, 35 mil li árd lej be ke rült,
– Az Is ko la kül ső hő szi ge te lé se 2,5 mil li árd lej ér ték ben,
– A Bor vi zek Út ja pro jekt el ké szí té sé re ki fi zet tek 1,8 mil li árd lejt,
– A szenny vízhálózat fel újí tá sá ra, ki fi zet tünk 19 mil li árd lej ön részt,

Az adót magánsze mé lyek től 88%ban, míg a cé gek től 85%ban tud
tuk be szed ni, kint lé vő sé günk van 2,5 mil li árd lej, fő leg a volt SCAT és a 
Bá nya vál lalt tar to zá sai.

A vá ros idéni költ ség ve té se 58 mil li árd lej volt, de eb ből csak 20 
mil li árd a he lyi meg va ló sí tás, a töb bit me gyei vagy or szá gos le osz tás ból 
kap tuk.

Az idén 84 pá lyá za tot ké szí tet tünk, ami ből 26 si ke res pá lyá zat.
Összegezve, egy jó évet zár tunk!
En nek örö mé re és a kö zel gő ka rá cso nyi ün ne pek re va ló te kin tet tel 

koc cin tot tunk egy po hár pezs gő vel, kí ván va egy jobb, ered mé nye sebb 
évet.

A ta lál ko zó és meg be szé lés rang ját emel te a Lász ló Ti bi ve zet te Mű
vé sze ti Nép is ko la nö ven dé ke i nek ün ne pi kon cert je, ami vel meg lep ték a 
Pol gár mes te ri Hi va tal és az Ön kor mány zat al kal ma zott ja it, tiszt ség vi se
lő it.                 

Far kas Ala dár

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

Óesz ten dő bú csúz ta tó



Ja nu ár 10én, reg gel 9 óra kor, csi kor gó hi deg ben in dult el ső 
por tyá já ra az az őrs nyi gye rek (cser kész és zöld szí ves), aki nem 
ret tent el a nagy hi deg től. Az úti cél Hol ló sar ka volt, az er dőn 
ke resz tül. El in dul tunk a Hét ve zér sé tá nyon fel fe lé, út köz ben egy 
ku tya is mel lénk sze gő dött, és ku tya hű ség gel kí sért egész nap. 
Fü les nek ke resz tel tük. El hagy tuk a „négy csil la gos ta vat”, majd 
érint ve a Hét ve zér víz tá ro zót, le tér tünk a Ku pás pa tak ára, ahol 
jó 30 cmes hó ban eresz ked tünk le fe lé, cso dá la tos kör nye zet ben, 
köz ben a hó ban pró bál tunk ál lat nyo mo kat azo no sí ta ni. Két al
vó cse me te ker tet is lát tunk, meg egy piszt ráng te nyé sze tet, ami 
vi szont, eb ben a nagy hi deg ben is üze melt. Az őr ál lí tá sa sze rint 
há rom hal egy kgot nyom. Szép pél dá nyok le het nek. Beeresz
ked ve az Asszony pa tak ba, há rom szép szar vas te he net vet tünk 

ész re a hegy ol dal ban, amint moz du lat la nul ben nün ket fi gyel tek. 
Saj nos a tá vol ság mi att, nem tud tunk hasz nál ha tó fény ké pet ké
szí te ni ró luk, de így is nagy volt az örö münk. Köz ben kezd tünk 
meg éhez ni, ezért szá raz ága kat ke res tünk, hogy tű zet gyújt sunk. 
Saj nos ez nem járt túl sok si ker rel, mert olyan hi deg volt, hogy 
in kább az ott hon ról ho zott szend vi cse ket et tük meg, nem pe dig 
a sült húst, sza lon nát. Fél órás pi he nő után foly tat tuk utun kat, be
ér ve a Kisbeszterce völ gyé be, in nen már nap sü tés ben ha lad tunk 
to vább. Ki ér ve a Fő út ra, Bor szék fe lé vet tük utun kat, de még 
meg áll tunk egy fi la gó ri á nál, ahol csor gó is volt. Meg pi hen tünk, 
új ból et tünk, it tunk, majd ne ki vág tunk a 6 kmes út nak. Ko ra 
dél után már ott hon is vol tunk. A hi deg el le né re is jól érez tük ma
gun kat. Kár, hogy a töb bi ek nem tar tot tak ve lünk.

Kró ni kás, Pus kás Anasz tá zia
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Az új év el ső por tyá ja

Ka len dá ri um
245 év vel ez előtt, 1764 víz ke reszt haj na lán kezd te el a 

ha ta lom a Madéfalvára össze gyűlt szé ke lyek mé szár lá sát. A 
szo mo rú ese mény,  mint  Siculucidium, az az szé kely öl dök
lés ma radt meg szű kebb ha zánk, Szé kely föld tör té ne té ben. 
Mint egy 400ra be csül ték az ál do za tok szá mát. Az öl dök
lést kö ve tő en több ez ren hagy ták el szü lő föld jü ket és me
ne kül tek Bu ko vi ná ba.

90 éve, ja nu ár 27.én halt meg Bu da pes ten Ady End re. 
A Nem ze ti  Mú ze um elő csar no ká ban ra va ta loz ták fel, in
nen kí sér ték vég ső nyug he lyé re, a Ke re pe si te me tő be.

435 éve szü le tett és 375 éve, ja nu ár ban halt meg Szenci 
Mol nár Al bert a hu ma nis ta pro tes táns iro da lom ki ma gas ló 
alak ja. Beth len Gá bor fe je de lem ké ré sé re ma gyar ra for dí
tot ta Kál vin Institutióját. Éle té nek fő cél ja volt, hogy a pro
tes tan tiz mus szel le mi köz kincs ét a ma gyar re for má tu sok
nak köz ve tít se. Ma gyarla tin és la tinma gyar szó tárt ho zott 
lét re, zsol tá ro kat for dí tott, föld raj zi, tör té ne ti, mi to ló gi ai és 
tu do má nyos szó ma gya rá za ta it en cik lo pé di a ként le he tett 
hasz nál ni. So kat uta zott, ta nult, éle te je len tős ré szét kül
föld ön, Né me tor szág ban töl töt te, de meg for dult Svájc ban, 
Hol lan di á ban, Prá gá ban, Itá li á ban is.  Utol só éve i ben Ko
lozs vá ron élt, itt halt meg pes tis ben. 

20 éve, ja nu ár 22.én halt meg Weöres Sán dor,  a XX. 
szá za di ma gyar iro da lom egyik leg na gyobb köl tő je. Gyer
mek ver se in nem ze dé kek nőt tek fel (Bó bi ta, Ha a vi lág ri gó 
len ne). Mű for dí tó ként is ki vé te les tel je sít ményt nyúj tott.

Össze ál lí tot ta: Kolbert Tün de

Ut cai 
Szil vesz ter

Már évek óta meg ho no so
dott az a szo kás, hogy éj fél kö
ze led té vel a vá ros ap ra janagy ja 
ki vo nul az alsóborszéki Em lék
park ba, ahol ka rá cso nyi ze ne, 
ün ne pi dísz vi lá gí tás, gyö nyö rű 
ka rá csony fa vár ja az óesz ten
dő bú csúz ta tó kat. Pont ban 24 
óra kor a pol gár mes te ri hi va tal 
szer ve zé sé ben el kez dő dött az 
óév bú csúz ta tó tű zi já ték. Per ce
ken ke resz tül pu fog tak a han go
sabb nál han go sabb és lát vá nyo
sabb nál lát vá nyo sabb pe tár dák, csil lag szó rók. Kéz fo gás ok, ölel
ke zé sek, puszilózások kí sé re té ben kí ván tak egy más nak bol dog 
új esz ten dők ba rá tok, is me rő sök. A szom szé dos ven dég lők ből is 
ki jöt tek a ven dé gek, és be kap cso lód tak az ön fe ledt mu la to zás ba. 
Az in gye nes for ralt bor, még me le geb bé tet te a han gu la tot. Több 
órán ke resz tül tar tóz kod tak a köz té ren, ör ven dez ve egy más nak 
meg az új év nek. Szép ha gyo mány.

Ön fe led ten töl töt ték a Szilveszer éj sza kát az üdü lő te lep re ér
ke ző ven dé gek a vá ros há rom ét ter mé ben, a Bo ro zó ban, az In
tim kocs má ban, a Discoban és a vá ros tu cat nyi pan zi ó já ban. Az 
utol só na pok ban hul lott hó kel lő han gu la tot biz to sí tott er re az 
al ka lom ra.

Far kas Ala dár

U.i. a Rikiben 145 lej volt az egy sze mé lyes szil vesz te ri jegy ára.
Pót szil vesz ter, ja nu ár 31én a Bo ro zó ban 25 lej/sze mély.
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DISZ NÓ VÁ GÁS BÓL 
JE LES

Két év telt el az óta, hogy ugyan en nek 
az új ság nak a ha sáb ja in fel tet tem a köl tői 
kér dést a Zá kány szé ki Böl lér na pok kap
csán, hogy mi kor lesz ilyen Bor szé ken 
is. Azon a ren dez vé nyen, ami ről ak kor 
tá jé koz tat tam, ve lünk volt ma gyar or szá
gi test vér te le pü lé sün kön a mos ta ni pol
gár mes ter, Mikk Jó zsef, és bi za ko dó mo
sollyal kö zöl te, hogy ha ma rább, mint hin
ném. Volt ab ban a ki je len tés ben egy kis 
merész ség, vak me rő ség na meg fi a ta los 
bi za ko dás, volt azon ban egy bi zo nyos ság 
is, amit ak kor ve lünk nem kö zölt, még pe
dig az, hogy ha pol gár mes ter ré vá laszt ják 
és el ké szül a Sport csar nok, Bor szé ken is 
lesz böl lér nap. És lett.

Ja nu ár har ma dik he té nek kö ze pén 
kap tam a te le fon hí vást, hogy ha rá érek, 
szí ve sen lát nak szom ba ton reg gel hét kor 

a bor szé ki böl lér nap ra. Ter mé sze te sen el
fo gad tam a meg hí vást és, ha nem is hét re, 
de nyolc ra ki ér kez tem az új sport csar nok 
elé. Ott már nagy volt a nyüzs gésfor gás, 
mind a négy hí zó szé pen meg volt per zsel
ve és meg pu col va, épp a sza lon na meg vá
gá sá ra ér kez tem, ter mé sze te sen Far kas 
Ala dár ba rá tom és a pol gár mes ter disz nó
vá gó pá lin ká val fo ga dott en gem is, hi szen 
a sza lon na meg vá gá sa előtt min den ki nek 
pá lin kát kell in nia, hogy a kés jól vág jon, 
na meg hogy utó lag a sza lon na meg ne 
ava sod jon.

A négy disz nó kö rül négy csa pat 
(Alfalu, Pilisvörösvár, Zá kány szék és Bor
szék) szor gos ko dott, ter mé sze te sen mind 
a négy kü lönkü lön mód szer rel dol go zott, 
úgy hogy kap kod hat ta a fe jét a fo tós ha 
meg akar ta va la hogy a fe jek kö zött és fö lött 
örö kí te ni az ese ményt. Köz ben szor gos lá
nyok, asszo nyok, mind a he lyi pol gár mes
te ri hi va tal mun ka tár sai, for ralt bor ral, te

á val, ká vé val kí nál ták a je len lé vő ket. Elég 
szép szám ban je len tek meg bor szé ki ek 
ezen az ese mé nyen. Jó volt együtt lát ni fi
a talt és nyug dí jast, al só és felsőborszékit. 
Ér dek lő dé sem re, Mikk Jó zsef pol gár mes
ter el mond ta, hogy ezen az ese mé nyen 
meg hí vás nél kül bár ki részt ve he tett, a 
kör be kí nált pá lin ka, bor, ká vé és tea in
gye nes volt, a „kö zös ből” jött ki. Mi is volt 
ez a „kö zös”? Az ön kor mány za ti kép vi se
lők fel aján lot ták egy ha vi fi ze té sü ket er re 
az ese mény re, eb ből vet ték meg a hí zó kat 
(az alfalvi csa pat hoz ta a ma gá ét). A disz
nó vá gás hoz szük sé ge sek is in nen ke rül tek 
ki, ter mé sze te sen mind egyik csa pat hoz ta 
a ma ga mód sze ré hez szük sé ges fű sze re ket. 
A pél dás össze fo gást bi zo nyít ja az is, hogy 
a ven dég lá tók té rí tés men te sen szál lá sol ták 
el a csa pa to kat, Demián Gé za szin tén díj
men te sen bo csá tot ta ren del ke zés re ven
dég lő jét a va cso rá hoz, ahol Fazakas Csa ba 

és Nagy Nán dor ze nélt meg ál lás nél kül 
(még va cso ráz ni sem áll tak meg) szin tén 
díj men te sen. Na de tér jünk vissza a ser té
sek fel dol go zá sá hoz. Mint már mond tam 
mind egyik csa pat egyé ni mód szer rel és 
íze sí tés sel dol go zott, így nem cso da, hogy 
ne künk, „szájtátiaknak” mind egy re egyik, 
vagy má sik csa pat fel kí nált egy kis fi nom 
bőrt, sült má jat, rán tott vért, vagy meg 
kel lett íz lel nünk a kobászhúst. Ezek kö zé 
az tán ment a for ralt bor, tea, sa va nyú ság. 
Mint ré gi bor szé ki nek, jó le sett együtt lát
ni ennyi em bert, akik nem szük ség ből, 
ha nem mint ré gen, ba rát ság ból, össze
tar tás ból van nak együtt. El be szél get tem 
ré gi ba rá ta im mal, akik nek egy ré sze már 
nyug dí jas és akik sze ret né nek egy nyug dí
jas klu bot lé te sí te ni. Szó szót ho zott és ott 
hely ben meg ál la pod tak né há nyan, hogy 
lét re hoz zák a klu bot, Far kas Ala dár ta ná
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csos pe dig meg ígér te, hogy se gí te ni fog 
a szer ve zet be jegy zé sé nél. Re mé lem még 
az idén tu dó sí ta ni fo gok az új nyug dí jas 
klub ról.

Mint em lí tet tem, egész dél előtt „csi
pe get tünk”, de még is jó le sett, ami kor te
rí tett asz tal hoz, friss to kány hoz hív tak a 
lá nyok, asszo nyok. Már el múlt dél, mi re 
le ül tünk, de a nagy adag to kánnyal ne he
zen tud tunk meg bir kóz ni. Ezen az ebéd
nek is be il lő reg ge lin bár ki jól lak ha tott 
té rí tés men te sen.

A va cso ra, ame lyen már csak a meg
hí vot tak vet tek részt, csak hab volt a tor
tán. Amint azt már em lí tet tem, a Fazakas
Nagy ket tős ki tű nő han gu la tot te rem tett, a 
va cso ra ki vá ló volt, amit min den ki íz lé se 
és be fo ga dó ké pes sé ge sze rint öb lö get het
te le a leg jobb ita lok kal.

Az zal az öröm te li ér zés sel tá voz tam 
er ről a kis ün nep ség ről, hogy vég re, Bor
szé ken is meg moz dult va la mi. Ezt a va la
mit fi a tal, am bí ci ós pol gár mes te rünk nek 
a ja vá ra ír hat juk, re mé lem len dü le te nem 
fog el vesz ni a min den nap ok aka dá lya i
ban.

Ivácsony Jó zsef

Böllérnap
Ha gyo mányt le het ápol ni, ha van, ha 

pe dig nincs, ak kor kell te rem te ni. Ezt tet te 
Bor szék is. A már ki ha ló fél be lé vő disz
nó vá gást ele ve ní tik fel, im már má so dik 
éve. Er re a lát vá nyos és han gu la tos ren
dez vény re be ne vez tek a test vér te le pü lé sek 
kö zül Pilisvörösvár és Zá kány szék, il let ve 
Gyergyóalfalu és Bor szék csa pa tai. Csa pat
mun ka ez, mert egy 150200 kgos ser tés 

le mé szár lá sa és fel dol go zá sa nem gye rek
já ték. Pir ka dat kor gyü le kez tek a csa pa tok, 
no meg a kí ván csi la ko sok, akik már ta lán 
évek óta nem vág nak disz nót, de em lé
ke ze tük ben ott él a va la mi ko ri disz nó vá
gá sok em lé ke. A disz nó fo gó pá lin ka, és a 
te per tős po gá csa mel lett folyt a lel ki fel ké
szü lés. Ami kor már lát ni is le he tett, sor
ba le ke rül tek az ál do za tok az au tó ból, és a 
ma gyar or szá gi csa pa tok, az EUs nor mák
nak meg fe le lő en pisz tollyal ká bí tot ták el a 

ma ci kat, majd azu tán szúr tak. A szé kely
föl di mé szá ro sok ha gyo má nyo san öl ték le. 
A fel dol go zás is táj egy sé gen ként vál to zik. 
Ezt nyo mon kö vet het te bár ki, aki kí ván
csi volt rá. A mé szá ros to kány ból ju tott 
min den ki nek, aki nek tü rel me volt ki vár ni 
azt. Íz le tes fa la tok ke rül tek te rí ték re. Es te 
az In tim ét te rem biz to sí tot ta a hely szint 
a disz nó to ros va cso rá hoz, Fazakas Csa ba 
és ze ne ka ra húz ta a talp alá va lót haj na lig. 
Iga zi far san gi han gu lat ban zaj lott le a má

so dik bor szé ki böl lér nap. A szer ve zés ben 
be se gí tett a Ven dég vá rók Szö vet sé ge, aki 
in gyen biz to sí tot ta a szál lást, az ön kor
mány za ti kép vi se lők, akik meg vá sá rol ták 
3 disz nót (az alfalviak ott hon ról hoz ták a 
vág ni va lót), a Pol gár mes te ri Hi va tal al kal
ma zott jai, akik ak tí van ki vet ték ré szü ket, 
úgy az elő ké szü le ti mun ká ban, mint a le
bo nyo lí tás ban.

Va sár nap, aki még bír ta a stra pát, az 
a Bükk ha vas ra ki rán dult, ahol gyö nyö rű 
kör nye zet ben el tölt he tett egy fél na pot. 
Itt mon dunk kö szö ne tet a he lyi te rep já ró 
au tó sok nak, akik be se gí tet tek a ven dé gek 
szál lí tá sá ban. Nem csak ha gyo mány ápo lás 
szem pont já ból jók ezek a ren dez vé nyek, 
ha nem kap cso lat épí tés, kap cso lat tar tás 
vé gett is.

Far kas Ala dár
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Mo soly
Egy szer, na gyonna gyon ré gen,
ami kor az Is ten egy pil lan tás ra meg ál mod ta a vi lá
got,
igen, pont ab ban a pil la nat ban Rád is gon dolt.
És el mo so lyo dott.
Örült ne ked.

Az Is ten, már ak kor hal lot ta
az összes gyer mek ko ri gü gyö gé se det;
lát ta az el ső bi zony ta lan lé pé se i det a fű ben,
és az el ső „a” be tűt amit be le raj zol tál az ele mis ta 
fü zet csík ja i ba.
Is ten to vább mo soly gott,
és szí ve sen né zett té ged.

Ő már ak kor elő re lát ta
a dur cás sér tő dé se i det,
a to por zé ko lós ki a bá lá so dat,
a ba rá ta id mel let ti ki ál lá so dat,
az el ső sze rel mes pil lan tá so dat...
Min den per ce det elő re lát ta, hal lot ta, érez te és ér tet te.
És min den per ced szép sé gé ért elő re lel ke se dett.
Az Is ten jól meg fi gyelt té ged.
Meg néz te a ke zed, a vál lad és a lá ba i dat.
Meg néz te há tad ívét, ge rin ced vo na lát,
csi go lyá id alak ját és ere jét.
Eb ben az ős ré gi te rem tő pil la nat ban,
őszin te sze re tet ből te rem tett ne ked
egy pont a há tad hoz il lő,
ke resz tet.
Ami lyet sen ki más nak nem adott.

Rád né zett az Is ten,
és tet szet tél ne ki a ke resz ted del.
Öröm mel lát ta,
hogy mind az, amit al ko tott jó.

Bú csú zó ul, még egy röp ke mo soly ere jé ig vissza pil
lan tott rád, és
meg erő sí tet te a lá ba dat, hogy könnyeb ben vidd a 
ke resz ted.
Ar ra gon dolt, hogy ha majd el jön az idő és vi lág ra 
jössz,
ak kor szí ve sen se gít majd Ne ked, ha ké red.
Mert ez alatt a te rem tő pil la nat alatt még job ban 
meg sze re tett
a ke resz ted del együtt.

Kö szö net nyil vá ní tás
Fáj da lom mal meg tört szív vel em lé ke zünk 2008 

de cem ber 7.ére, ami kor a ke gyet len ha lál el szó lí
tot ta kö zü lünk sze ret te in ket: Moldován Luchiant, 
Drugă Lucicat és Krammer Ri tát. Em lé kük le gyen 
ál dott, nyu gal muk csen des.

 Egy ben kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, 
akik fáj dal munk ban mel let tünk vol tak,  vi gasz tal ni 
pró bál tak, anya gi lag és er köl csi leg is se gí tet tek.

A gyá szo ló csa lád

Zaharia 
Tanítónéninek

Bo csáss meg ne kem Luta, de nem tu dom el
mon da ni ro má nul, amit ér zek. Hi á ba eről te tem a 
kép ze le te met, nem tud lak el kép zel ni ha lott nak. 
Ma gam elé idéz lek, ami lyen nek is mer te lek, ked ves, 
vi dám, mó ka ked ve lő kol lé gá nak. Ko mo lyan vet ted 
a ne ve lé siok ta tá si mun ká dat. Sok ta nu ló kö szön
he ti ne ked, hogy be csü le tes, ko moly és igé nyes fel
nőtt le he tett.

Túl ha mar men tél el, nem ad tál időt, al kal mat 
sen ki nek, hogy ha lá lod ra csak gon dol jon is.

Az az ér zé sem, hogy fél be ma radt éle tet, élet mű
vet hagysz ma gad után, hi szen ál lan dó an te le vol tál 
ter vek kel, öt le tek kel. De ez most már így ma rad, és 
ma rad a hi ány, a be töl tet len űr.

Le gyen pi he né sed csen des, nyu godt, le gyen 
könnyű a föld, amely el ta kar!

Is ten ve led!

A bor szé ki pe da gó gu sok ne vé ben, 
Ballai Er zsé bet
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Sze ren csés nek mond ha tom ma gam, hisz egy olyan cso
dá la tos kör nye zet be szü let tem be le, amely nél szebb csak a 
köl tők kép ze le té ben lé te zik. 

A Ke le ti Kár pá tok leg szebb me den cé jé ben, ahol hűs 
fe nyő er dők vált ják a vi rá gos, vad mé hek ál tal zson gott ka
szá ló kat, le ge lő ket és ahol lép tennyo mon egész sé get és fel
üdü lést adó bor vi zek bu zog nak fel a föld ből, ott van az a 
kis vá ros vagy für dő te lep, ahol meg lát tam a nap vi lá got és 
aho vá leg ré gibb em lé ke im fű ződ nek. 

Ma ga a te le pü lés idil li volt gyer mek ko rom ban. A vil
lák sze ré nyen de mél tó ság tel je sen hú zód tak meg a nagy 
fe nyők ár nyé ká ban, a fe nyő li ge te ket ki sebbna gyobb ré tek 
vál tot ták, ahol nya ran ta ön fe ledt nya ra lók él vez ték a ha va
si nap me le gét, té len pe dig a he lyi gye re kek és fi a ta lok a 
ven dé gek kel együtt síz tek, szán kóz tak ked vük re. A vil lák
ból min den hon nan jól kar ban tar tott sé tá nyok ve zet tek a 
szé les „Fő út ra”, a vá ros ka szé les sé tá nyá ra, amely mint egy 
ten gely állt a für dő te lep kö ze pén. A fő sé tány jobb és bal 
ol da lán szép sor já ban áll tak az üz le tek, kis korcs mák, cuk
rász dák, ven dég lő és a sok ét kez de, az úgy ne ve zett kan ti
nok, ahol a ven dé gek ét kez tek. Na de egy ki csit el fu tot tunk, 
az ét ke zés előtt van az ér ke zés. A sé tány al só fe lén, ahol 
va la mi kor dísz ka pu állt (most is mét az áll né hány éve) volt 
az au tó busz ál lo más, aho vá szin te órán ként ér ke zett egy, 
ak kor nagy nak tű nő sár ga Sko da busz te le ven dég gel. Szor
gos hor dá rok szed ték le a busz te te jé ről a bő rön dö ket és 
in dul tak nagy seb bellob bal a ven dég el osz tó iro da fe lé. Az 
iro dá ból ud va ri as és hoz zá ér tő al kal ma zot tak irá nyí tot ták 
az újon nan ér ke zet te ket a ki lenc ven vil la egyi ké be. A sé
tány kö ze pe tá ján volt az or vo si köz pont, a volt Mélik szál
ló ban, ahol a ke ze lés re ér ke zet tek nek szak or vos ok ír ták fel 
a meg fe le lő ivó kú rát (bor víz ből) il let ve für dő ke ze lést. Ez 
utób bi ak nagy ré szét a Mélikhez kö ze li, szin tén a köz pon
ti par kot öve ző Centrál szál lo dá ban vé gez ték. Ak ko ri ban 
úgy a ven dé gek nek, mint a hely bé li ek nek a ki rály spor ton, 
a lab da rú gá son kí vül le he tő sé gük volt te kéz ni, asz ta li te ni
szez ni, röp lab dáz ni, na gyo kat ki rán dul ni, té len pe dig a sí
zé sen kí vül kor cso lyáz ni, tú ráz ni. Vissza tér ve a sé tá nyok ra, 
mind egyik szé pen gyom ta la nít va volt, majd be szór ták az e 
cél ra ki bá nyá szott kal ci um tör me lék kel, amellyel bő vel ked
tek a he gyek gyom rai. Így egy egész idé nyen ke resz tül szép, 
sár men tes sé tá nya ink vol tak a Dísz ka pu tól a Ba goly vá rig. 
Igaz, nem is volt ahogy ki göd rö söd je nek, mert nem hogy a 
sé tá nyo kon, de még a ma ka dám mal meg szórt au tó úton is 
alig járt gép jár mű. Óvo dás ko rú gyer mek ként a zú gá suk ról 
meg tud tam kü lön böz tet ni a két ZISZ, két Molotov te her
au tót és egy Chev ro let sze mély au tót, ame lyik a für dő igaz
ga tó ren del ke zé sé re ál lott. 

A sé tá nyo kon egész dél előt tös tú rá kat le he tett ten ni a 
Kos suth és Pe tő fi for rá so kat érint ve a Med ve bar lang hoz, az 

Ős for rás hoz majd a Jég bar lan got és Currie for rást érint ve a 
Ba goly vár szik lá i hoz. Mind ezt az ak kor még szin te érin tet
len er dők kel bo rí tott Közrez, Árkoza és Bükk ha vas őriz te 
mél tó ság tel je sen. Az év szá za dos fe nyő er dők közt tisz tá sok 
és mál na vé szek so ka sá ga vár ta  a gye re ke ket és fel nőt te ket 
egy aránt a sok za ma tos gyü mölccsel, sza mó cá val, mál ná
val, kokojzával. Ak ko ri ban még nem volt szé gyen, úgy
mond má sod ren dű mun ka az er dei gyü mölcs sze dé se. Az 
em be rek ki sebbna gyobb cso por tok ban jár tak málnászni, 
kokojzászni, ugyan is a mac kó val ak kor sem volt kel le mes 
ta lál koz ni, így a cso por tok za ja, kur jon ga tá sa tá vol tar tot ta 
a va da kat. Azért meg volt a csen des er dő já rás nak is a va rá
zsa, de er ről majd ké sőbb.

Az em be rek bol do gok vol tak. Az öt ve nes évek vé gén 
já runk, ami kor a há bo rús se bek kezd tek be gyógy ul ni, a 
hely bé li ek akar vaaka rat la nul tu do má sul vet ték, hogy a 
há bo rút el vesz tet ték és egy új ha ta lom ke ze alá ke rül tek. 
Ak kor mi ért is vol tak bol do gok? Azért, mert el múlt a há bo
rús ve szély, mert min den ki nek akadt mun ka, aki dol goz ni 
akart. Az ál lam nagy hang súlyt fek te tett a dol go zók üdül
te té sé re, így min dent meg tett a für dő te le pek jó mű kö dé se 
ér de ké ben. Ezért ír tam , hogy az em be rek bol do gok vol tak 
eb ben a kis cso da vi lág ban. A hely bé li ek, mert dol goz hat
tak, pénzt ke res het tek és gya ra pod hat tak, a ven dé gek pe dig 
bol do gok vol tak, mert ha röp ke két, vagy há rom hét re is de 
el játsz hat ták a ná bo bo kat. Az it te ni la ko sok nem csak az 
ide gen for ga lom mal fog lal koz tak. Ak kor még mű kö dött a 
szén bá nya, nagy töm bök ben vág ták ki a travertint a fel szí
ni fej tő ben és már mű kö dött egy ás vány víz pa lac ko zó, de 
nem a mai he lyén, ha nem va la hol a Mélik és Re mény szál
lók há tá nál lé vő te rü le ten. Nagy ban folyt az épít ke zés. Új 
bor víz üze met épí tet tek, és mi vel en nek a ka pa ci tá sát már 
a ré gi több szö rö sé re ter vez ték, a kis vas utat fel kel let hoz
ni az üze mig, amely hez egy nagy völgy híd épí té sé re volt 
szük ség. Ez a völgy híd az óta is az üdü lő te lep és a bor víz 
szim bó lu ma lett. Ezen kí vül az épí tő mun kás ok nak bő ven 
ju tott mun ka, hi szen az üzem „el fog lal ta” az is ko lát, így egy 
új, na gyobb is ko lát kap tunk ép pen egy év vel az előtt, hogy 
elő ször be lép tem vol na ka pu ján. Itt még nincs vé ge a szor
gal mas épít ke zé sek le írá sá nak, hi szen mint már fen nebb 
ír tam, az em be rek dol goz tak, gya ra pod tak. Meg kez dő dött 
az új, Ke rek kör nyé ki la kó há zak épí té se, jó pár évig nem 
hall ga tott itt el a kő mű ves ka la pács és az ács sze ker ce.

El ső em lé ke im még a ti zen ötös vil lá ból va lók, ott lak
tunk és ugyan ott volt nagy anyám vil la fe le lős, ak ko ri szó
hasz ná lat tal ház mes ter. A vil lá tól vi rá gos kert lej tett egy 
csen de sen csor do gá ló bor vi zes pa tak fe lé, a pa tak mel lett 
eg res bo kor sö vény hú zó dott. Itt szok tam ta lál koz ni két 
hasonkorú gyer mek kel, egy fi ú val és egy kis lánnyal. De er
ről a kö vet ke ző szám ban.      Ivácsony Jó zsef

CSO DA VI LÁG A KÁR PÁ TOK BAN

Va la mi kor a hat va nas évek vé gén, ami kor már a Nyom da ipa ri Szak kö zép is ko lá ba jár tam egy, a szü le im tá gabb tár sa sá gá ban el
töl tött Szil vesz ter es té jén mond ta volt ne kem Amb rus Gerő bá csi, hogy „fi am, írd meg egy szer, hogy mi ho gyan él tünk”. Ez ju tott 
eszem be most, ami kor egy meg be szé lé sen az az öt let tá madt, hogy örö kít sük meg azt a cso da vi lá got, ami saj nos le tűnt. Hely
ség ne vet nem írok, de ez már az el ső rész ből ki de rül, hogy Bor szék ről van szó. Ne ve ket sem írok, hi szen még so kan él nek az itt 
meg je le nők kö zül, csak ke reszt ne ve ket hasz ná lok, eset leg ve ze ték név kez dő be tű vel. Vissza em lé ke zé se i met rész le tek ben fo gom 
kö zöl ni, igyek szem leg jobb em lé ke ze tem sze rint  min den fon to sab bat be le fog lal ni, de meg kö szön ném, ha az il le tő idő szak ból 
va la mit ki fe lej te nék, vagy va la mi vel ki tud nák bő ví te ni, ír ják meg és egy bo rí ték ban te gyék be a könyv tár ba. A ki egé szí té sek azért 
is ér té ke sek, mert sze ret nénk a vé gén kö tet ben is meg je len tet ni.
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Septiben hív ták össze a 
2009es év el ső ta nács ülés ét. 
Az ok, fi ze tést kell ad ni az em
be rek nek, el kell in dí ta ni a be
ru há zá so kat. Nagy já ból ez zel 
ma gya ráz ta a pol gár mes ter a 
sür gős sé gi gyű lés okát. Va ló ban 
az al kal ma zot tak bé re már így 
is ké sés ben van. Min den nap 
ké sés, ér zé ke nyen érin ti az em
be re ket, fő leg tél víz ide jén, egy 
ka rá csony és Szil vesz ter után. 
Ezt min den ki meg ér tet te. A be
ru há zá si lis ta el ső 11 pont ját is 
el fo gad ta a tes tü let, mert el kell 
in dí ta ni a ter ve zést, meg va ló
sít ha tó sá gi ter ve ket kell ren del
ni, pénz nél kül ezt sem le het. 
Vi szont a már ci ust sem le het 
kar ba tett kéz zel vár ni, ami kor 
eset leg jó vá ha gyott költ ség ve té
sünk lesz. Ad dig a lé te ző for gó
tő ke alap ja it le het fel hasz nál ni, 
mint egy 2 mil lió lej ér ték ben. 
Eb ből kö zel 1,5 mil lió lej  be ru
há zás ra van szán va.

Az Ön kor mány zat el vi 

dön tést fo ga dott el ar ról, hogy 
az idén el adott fa mennyi ség 
árát sí pá lya épí tés re fog ják hasz
nál ni. A je len tes tü le ti ülé sen is 
jó vá hagy tak 131 köb mé ter fa 
higiénizálási mun ká la tok ból 
szár ma zó ér té ke sí té sét.

A kü lön fé lék nél szó eset 
egy fa őr le ménnyel mű kö dő fű
tés rend szer eset le ges meg va ló
sí tá sá ról, ame lyet egy oszt rák 
cég gel kö zö sen vi te lez né nek ki, 
és ame lyik biz to sí ta ná a Pol gár
mes te ri Hi va tal, az Óvo da, az 
Or vo si Ren de lő, majd a Mű ve
lő dé si Ház fű té sét.

Az újon nan át adott Sport
csar nok ban fű té si gon dok van
nak, a te rem hő mér sék let tar tó
san jó val 10 C fok alatt van.

Jö vő hét vé gén meg
beszéltük a disz nó vá gá
si ce re mó niával kapcsolatos 
tennivalókat (böl lér nap), 
amely re meg hí vást kap tak a 
test vér te le pü lé sek is.

F. A.

Ha va la ki még nem ér te
sült vol na ró la: a  298/2008
as tör vény, (a Hi va ta los Köz
löny I.  780as szá má ban 
tet ték köz zé 2008 no vem ber 
21én) ér tel mé ben 2009 ja
nu ár 20tól kez dő dő en az 
összes táv köz lé si tár sa ság 
(ROMTELECOM, RDS& 
RCS, ORANGE, ZAPP, 
VODAFONE, COSMOTE, 
ZAPP, stb.) kö te les hat hó
na pon ke resz tül tá rol ni az 
összes te le fon be szél ge tést: 
hon nan, (mi lyen szám ról és 
ki: név és cím) ki vel (te le
fon szám, név, cím), mi kor és 
mennyit be szél. Ugyan ez ér
vé nyes az SMSekre is: ki, ki
nek és mi kor kül di ! Hat hó
na pig ez is tá ro lan dó. 2009 
már ci us 15től az összes szol
gál ta tó (ROMTELECOM, 
ORANGE, ZAPP, stb.) kö
te les hat hó na pig tá rol ni az 
összes elekt ro ni kus le ve let 
(emailt): kiki nek, hon nan
ho vá (fi zi kai cím mel), mi kor 
küld jük, mi kor csat la koz
tunk az internetre és mi kor 

kap cso lód tunk le.
Ak kor már az is el kép

zel he tő, hogy nyil ván tart ják 
majd az internetes ször fö
zé se in ket, ki ke res ma gá nak 
tár sat, ki, mi kor, hon nan, 
ho vá ren del pl. re pü lő je gyet, 
a cé gek és ma gán sze mé lyek 
interneten in té zett üz le ti 
ügye it. Csak pró bá lom el
kép zel ni, mi ma rad meg a 
ma gán éle tünk ből? Fi no man 
szól va sem kel le mes ér zés 
az zal a tu dat tal él ni, hogy 
fi gyel nek, éle tünk min den 
rez dü lé se monitorizálva van. 
Ez a tör vény kí sér te ti e sen 
em lé kez tet azok ra az évek
re, ami kor a te le fo nok ba po
los kát ül tet tek be, és na gyon 
so kan ott hon vagy négy fal 
kö zött csak azt mer ték el be
szél ni, ami a Har gi tá ban is 
meg je len he tett vol na. Nem 
tu dom, ez után te le fo ná lá so
mat egy il le del mes „hal ló, 
itt vagyok”kal kezd jeme, 
vagy kí ván jak a hall ga tó zók
nak „tisz ta vé telt”?

 Kolbert Tün de

A rend szer vál tás két év ti ze de
2009. az év for du ló éve. Las san már két év ti ze de, hogy le zaj

lot tak azok a bi zo nyos for ró de cem be ri na pok. Még az idő já rás is 
ve lünk tar tott. Eny he, szin te kel le mes ősz volt. A tél is így kez dő
dött. Ez ál tal ked ve zett az ut cá ra vo nu ló tűn te tők nek. Egy olyan 
ese mény so ro zat szem és fül ta núi vol tunk, ami re még nem volt 
pél da, a rá di ó nak és té vé nek kö szön he tő en. Ezek nek a na pok
nak, he tek nek a tör té né se it ele ve ní ti fel ez a po li ti kai nap ló. A 
he gyek kö zé el rej tett Bor szék is a ma ga sze rény mód ján ré sze se 
volt az ese mé nyek nek. Itt nem vol tak vé res ese mé nyek, vi szony
lag csend ben zaj lott a ha ta lom vál tás. Két év ti ze des táv lat ból 
pró bál tam be te kin tést nyer ni az ak ko ri ese mé nyek be. Egy részt 
do ku men tu mok alap ján, más részt a még élő szem ta núk val lo
má sai alap ján. Ezek a val lo má sok le het nek ugyan szub jek tí vek, 
mert be le ke ve re dik a min den ko ri po li ti kai ho va tar to zá sunk, de 
a ke reszt kér dé sek nagy já ból tisz táz ták az es te le ges üt kö zé se ket. 
Saj nos az ese mé nyek sze rep lői kö zül már so kan nem él nek (12 
sze mély). Ezért is tar tom fon tos nak meg em lé kez ni a húsz év vel 
ez előt ti ese mé nyek ről, mert az évek tel nek, és egy re ke ve seb ben 
lesz nek, akik még em lé kez nek az ak kor tör tén tek re. E vissza em
lé ke zés min de nek előtt há la adás azok előtt, akik se gí tet ték a vér
nél kü li rend szer vál tást és részt vet tek a tör té ne lem for má lá sá ban. 
Ugyan ak kor em lé kez te tő az utó kor nak, akik már csak a köny
vek ből, szü le ik vissza em lé ke zé se i ből is me rik (is mer he tik) meg a 
kö zel múlt ese mé nye it. Nyil ván, ma rad tak tisz tá zat lan kér dé sek, 
amik re a vá laszt majd a tör té né szek meg ta lál ják, ha akar ják.

Ez úton fel hí vást in té zünk ol va só ink hoz, hogy akik nek ked ve 
van meg osz ta ni a ’89es ese mé nyek kel kap cso la tos él mé nye it, vé
le mé nyét je lez ze a szer kesz tő ség gel, és haj lan dók va gyunk se gí te
ni vé le mé nyé nek meg írá sá ban és a For rá sok ha sáb ja in va ló köz
lé sé ben.     Far kas Ala dár

Ren des ha vi ta nács ülés
Ja nu ár 22én ke rült sor az év má so dik ta nács ülé sé re. Ez al ka lom mal 

is több fon tos tár gya volt az ülés nek. Na pi rend előtt a tes tü let ki sebb vi ta 
után jó vá hagy ta a fa ki ter me lő cé gek nek, hogy feb ru ár hó nap ban a le vá gott 
fa mennyi sé get ki ter mel jék, el szál lít sák. Ez ugyan el lent mond egy ta va lyi ta
nács ha tá ro zat nak, de egy min den komp ro misszum ra haj lan dó ön kor mány
zat er re is kap ha tó.

Volt né hány for má lis ha tá ro zat: adóhátrálékok tör lé se, ter mé sze tes és 
jo gi sze mé lyek nek, adó csök ken tés ala csony jö ve del mű sze mé lyek ese té ben, 
ado má nyok el fo ga dá sa, az Is ko la köz pont lel tá ri ér té ké nek nö ve lé se a ta valy 
el vég zett mun kák árá val.

A he lyi adók és il le té kek ese té ben csu pán két eset ben tör tént eme lés: a 
sür gős sé gi iga zo lá sok ki ál lí tá sá ért tíz lejt kell le pen get ni és há rom nap alatt 
kész az igé nyelt vá lasz, il let ve a ne héz gép jár mű vek ese té ben (12 ton na fö lött) 
plusz il le té ket kell fi zet ni. 

A tes tü let jó vá hagy ta egy ter mé sze tes sze mély nek a te rü let meg vá sár
lá sát, amit már évek óta bé rel, il let ve meg vá sá rol ta, de az épü let alat ti te rü let 
nem volt az övé. Most már az.

Az ön kor mány za ti kép vi se lők jó vá hagy ták a pol gár mes ter ki uta zá sát a 
szlo vá ki ai Donavaliba, hogy a hely szí nen do ku men tá lód jon a té li spor tok 
pa ra di cso má ban, és az ott ta pasz tal ta kat Bor szé ken is gyü möl csöz tes se.

Már há rom hó nap ja nem ké pes a tes tü let dön te ni a vá ros ivó víz szol
gál ta tó já nak a sor sá ról. Túl komp lex a prob lé ma, ne héz és fe le lős ség tel jes a 
dön tés. Ha majd meg szü le tik a vég le ges ha tá ro zat, ami egy újabb rend kí vü li 
ta nács ülés té má ja, ak kor rész le te sen tá jé koz tat juk a ked ves ol va só kat.

Sür gős sé gi ta nács ülés

Hal ló, itt va gyok...


