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Va jon
Nin csen ku tyám és gond a fe le sé gem,
nem sze re tett a sa ját sze re tőm,
sza vam sincs és egy csil la gom az égen,
ír nék csu pán csak áb ránd-ker ge tőn.

Sa ját ha zám sem lesz már én ne kem,
a ház ahol szü let tem, ide gen,
múlt szá za di, kis sé avult a nyel vem
és toll ba mond ják sa ját éne kem.

If abb, ha vol nék vagy meg sem szü let nék
min den más len ne, tán ott ho no sabb,
ide gen már mi vol tam s min den em lék,

a menny ben sem len nék majd bol do gabb.
Ki meg szült, ő sze ret csak iga zán,
va jon anyám-e az édes anyám?

Kamenitzky An tal

Y
Min den bi zony ta lan
Fe let tébb csen des lett az én sze rel mem,
zsí ros, sö tét csend, mint a te le vény.
Hal kan, hal kan ha lá lom mí me lem,
hi ány vol nék az élet reg ge lén.

De hát ha nem hi ány zom sen ki nek,
ki lát ja meg, ki nek kell szür ke al kony?
So dor nak-e csil la got még vi zek?
Rin gat sze rel mem s csend ben be le al szom.

Vol tál az élet nagy for tis si mó ja
én meg a sem mi csönd je, halk le szek,
lán gom sem lesz és nem kell, aki olt ja,

nem nyúl fe lém kéz, ked ve sem: ke zed.
Le csa va rom, mint lám pát, ön ma gam,
ha jad, ar cod, min den bi zony ta lan.

Kamenitzky An tal

180 év vel ez előtt, a Székelyudvarhely mel let ti Székelylengyelfalván, 1829 feb
ru ár 3án szü le tett Or bán Ba lázs, akit a leg na gyobb szé kely ként tar ta nak szá mon. 
Arisz tok ra ta csa lád gyer me ke, de bá rói rang ját so ha nem hasz nál ta, sőt öt kraj cá rért 
„el ad ta” Vámbéry Ár min nak. Be jár ta a Kö zel Ke le tet: volt Egyip tom ban, Szí ri á ban, 
Gö rö gor szág ban, a Szent föl dön. Utiélményeit a hat kö te tes Uta zás Keletenben je len
te ti meg. Az 1848as ma gyar sza bad ság harc hí re is kül föld ön éri.  Csa pa to kat to bo roz 
és úgy in dul ha za, de mi re a Vas ka pu hoz ért, már le ver ték a sza bad ság har cot. Be sem 
lép az or szág ba, Nyu gatEu ró pa or szá ga i ban uta zik: Fran ci a or szág ban, Ang li á ban, 
Itá li á ban. Ta lál ko zik a buj do só Kos suth La jos sal is.  Meg is mer ke dik Te le ki Sán dor ral, 
Victor Hugoval. Nyu gatEu ró pai bo lyon gá sa so rán ta nul meg fény ké pez ni. (En nek 
nagy hasz nát ve szi ké sőbb, Szé kely föl di ba ran go lá sai so rán, ami kor sa ját fény ké pe i
vel is do ku men tál ja a lá tot ta kat.) Mi u tán 1859ben ha za ér, be jár ja a Szé kely föld kö
zel 500 te le pü lé sét és 18641873 kö zött meg je len te ti fő mű vét, a „Szé kely föld le írá sát”, 
amely az óta is nép raj zi, ar che o ló gi ai és tör té nel mi for rás mun ká nak szá mít. (Bor szé
ken is meg for dult,  el is me rő sza vak kal mél tat ja a táj szép sé gét, gaz dag sá gát. Fény
ké pez te a Med ve bar lan go kat, a Te le ki és Szé che nyi szik lá kat, az egy ko ri Főkutat.) 
Ké sőbb ki egé szí ti a két kö te tes „Torda vá ros és kör nyé ke” cí mű mun ká já val. Or szág
gyű lé si kép vi se lő ként (18881890) meg ma radt kö vet ke ze tes negy ven nyol cas nak. A 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le ző tag já nak vá lasz tot ta. Szék fog la ló be szé de  
„A szé ke lyek szár ma zá sá ról és in téz mé nye i ről” szólt. Csa lád ja nem volt, örö kö sé nek 
a ma gyar né pet te kin tet te. Székelykeresztúron kol lé gi u mot ala pí tott.  Kí ván sá gá ra 
sa ját bir to kán, Szejkefürdőn te met ték el a hegy ol dal ban. Sír já hoz hét gyö nyö rű en 
fa ra gott székelykapu ve zet. 

A leg na gyobb szé kely szob ra az 1989es vál to zás után   Székelyudvarhely fő te rét 
dí szí ti.                 Kolbert Tün de

A leg na gyobb szé kely
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Melyek az elmúlt időszak legfontos
abb megvalósításai? 

Mik Jó zsef: A leg na gyobb meg va ló
sí tás, ta lán az, hogy négy hó na pos herce
hurca után alá ír tuk a vá ro si víz szol gál ta
tá si szer ző dést. A két le he tő ség kö zül azt 
vá lasz tot tuk, ame lyi ket jobb nak ta lál tuk. 
Az el ső va ri áns az lett vol na, hogy egy 
le en dő egy sé ges me gyei szol gál ta tó hoz 
tar toz zunk. Mi, hosszas vi ta so ro zat után 
a má so dik mel lett dön töt tünk, és re
mél he tő en jól dön töt tünk. A Romaqua 
Prestnél ma rad a szol gál ta tás, a mö göt te 
ál ló Romaqua Group Rt. vál lal ta a fe le
lős sé get, hogy hét év alatt fel újít ja a vá ros 
víz há ló za tát és a szenny víz há ló zat nak azt 
a ré szét amely ki ma radt a CNI prog ram
ból. A CNI prog ram ma gá ba fog lal ja azon 
ut cák rend szer be va ló kö té sét ahol nincs 
szenny víz há ló zat, a meg lé vő rend szer 60 
%nak fel újí tá sát va la mint a de rí tő ál lo más 
fel újí tá sát is. A be fek te té sek ér té ke nem 
fog a víz és szenny víz szol gál ta tás árá ba 
be ke rül ni, ezt tel je sen a Romaqua Group
ot fog ja ter hel ni. A bu ka res ti ve ze tő ség 
is meg ér tet te és el fo gad ta a fel tét ele in ket, 
ame lye ket az ön kor mány zat kért an nak 
ér de ké ben, hogy a fel vál lalt ja ví tá sok meg 
is va ló sul ja nak. Lé te zik egy ütem terv az 
el kö vet ke ző évek re le oszt va és ahogy ki ta
va szo dunk, el kez dőd nek a mun ká la tok.       

A ta lál ko zón el hang zott, hogy az ön
kor mány zat és a pa lac ko zó kö zött az el
múlt idő szak ban meg rom lott a kap cso lat, 
hi ány zik a bi za lom mind két fél ré szé ről a 
má sik irá nyá ba, de eze ket a jö vő re néz ve 
or vo sol ni kell, a te le pü lés fel len dí té se ér
de ké ben pe dig össze fo gás ra van szük ség.

A Bor vi zek Út ja prog ram ke re té ben 
már ki fi zet tünk 1,8 mil li árd lejt a vál lal
ko zó nak. Terv mó do sí tást kér tünk, ami
nek ki vi te le zé se fo lya mat ban van. Több
ször egyez tet tünk a ter ve ző vel és el ér tük, 
hogy Bor szé ken már ta vasszal in dul ja nak 
a mun ká la tok.

Dol go zunk a költ ség ve tés elő ké szí té
sé vel. Na gyon meg ké sett az or szá gos költ
ség ve tés el fo ga dá sa, ami min ket is kés lel
tet a fo lya mat ban lé vő mun ká la tok ban is. 
Sze ret nénk mi nél több ja ví tást el vé gez ni, 
ter ve ket ké szí te ni és több pá lyá za tot be
nyúj ta ni. A be vé te li ol dal sem mi vel sem 
nő, de saj nos a ki adá sok sem, mert nem 
lesz ami ből. Az uta kat is fel kell újít suk, a 
borvíztöltöde be já ra tá ig el vég zi a töltöde, 
at tól föl fe le pe dig mi. A leg rosszabb sza
ka szo kon föl mar juk a ré gi asz falt ré te get 

és egy sé ges asz falt ré te get hú zunk rá. Jö
vő től már nem sóz zuk az uta kat, át té rünk 
az újabb tech no ló gi á ra.

Be nyúj tot tuk az is ko la mel let ti ré gi 
mű hely fel ja ví tá sát és tu risz ti kai tan mű
hellyé va ló át ala kí tá sát cél zó pá lyá za tot a 
Köz pon ti Fej lesz té si Ré gi ó hoz. A feb ru ár 
19én Csík sze re dá ban meg ren de zett mi
nisz te ri ta lál ko zón Vasile Blaga fej lesz té si 
mi nisz ter em lí tet te ezt a pá lyá za tot, mint 
ed dig egye dü li pá lyá zat a 3.4es ten ge
lyen Har gi ta me gyé ből és mint el mond ta 
szá mít ha tunk is a tá mo ga tás ra, amely nek 
ér té ke 1.400.000 új lej. 

Ugyan ezen a ta lál ko zón biz to sí tott a 
mi nisz ter az el kez dett be fek te té sek va la
mint az el in dí tott pá lyá za tok foly ta tá sá
ról. A mi ese tünk ben a szo ci á lis tömb há
zak és az Anl tömb ház foly ta tá sá ról és a 
kul túr ház va la mint a szenny víz prog ram 
el kez dé sé ről van szó.

Az el múlt he tek ben a pol gár mes ter 
úr Fel vi dé ken járt. A Donovaly sí pa ra di
csom mi lyen be nyo mást tett Ön re?

Mik Jó zsef: Va ló ság gal le nyű gö zött, 
amit ott lát tam. Ez a Bu da pest től mint
egy 200 kmre lé vő üdü lő fa lu az Ala
csonyTát rá ban fek szik, ha son ló ten ger
szint fe let ti ma gas ság ban, mint Bor szék. 
A 267 fős üdü lő fa lu ban 11 km a sí pá lyák 
hossza, ame lyen nem ke ve sebb, mint 16 
fel vo nó mű kö dik. Miroslav Dano pol gár
mes ter és Bihercz Im re szlo vá ki ai vál lal
ko zó meg hí vá sá ra vet tem részt. Itt ke rült 
sor a III. Kö zépKe let Eu ró pai ku tya szán 
fo gat haj tó baj nok ság ra. Gyö nyö rű te le
pü lés, cso dá la tos kör nye zet, íz lé ses épít
ke zés. Az idén egy sí fel vo nót fo gunk ke
res ni és Bor szék re hoz ni. Sze ret nénk egy 
együtt mű kö dé si szer ző dést alá ír ni ez zel a 
kis te le pü lés sel. 16 év alatt ren ge teg szál
lo da, pan zió, sí fel vo nó épült, és Szlo vá kia 
egyik leg na gyobb üdü lő je. Gye rek cse re 
üdü lés le he tő sé gét is tár gyal tuk. Si ke rült 
ta lál koz nom Ivan Gasparovic, szlo vák ál
lam el nök kel is, aki na gyon jól fo ga dott és 
ér dek lő dött a bor szé ki vi szo nyok ról.

Nem rég le zaj lott Traian Basescu ál
lam el nök kel va ló ta lál ko zó. Mi volt a lé
nye ge en nek a meg be szé lés nek?

Mik Jó zsef: Feb ru ár kö ze pén az ál
lam el nök Kovászna für dőn tar tóz ko dott, 
aho vá meg hív ta a két szé kely me gye ve
ze tő it, ne ve ze te sen Kovászna és Har gi ta 
me gye ta nács el nö ke it, il let ve a két me
gye vá ro sa i nak pol gár mes te re it. A más
fél órás ra ter ve zett mun ka ebéd 5 órás ra 

si ke re dett. Ér té kel tük a két me gye gaz da
sá gi hely ze tét. Az ál lam el nök is el is me ri, 
hogy ezt a két me gyét el ha nya gol ták. Azt 
ígér te, hogy ezen túl más képp lesz. A kö
vet ke ző négy év ben több be fek te tés lesz, 
mint amíg az RMDSz kor má nyon volt. 
Ki kül di a re gi o ná lis és fej lesz tés ügyi, a 
köz le ke dé si és inf rast ruk tu rá lis va la mint 
a tu risz ti kai mi nisz te re ket, hogy hely szí
nen tá jé ko zód ja nak az it te ni ál la po tok ról, 
és in téz ked je nek. Úgy ér té ke lem, hogy 
a nyi tott ság je gyé ben zaj lot tak a tár gya
lá sok. Min den pol gár mes ter el mond ta a 
gond ja it, ba ja it. Én a bor szé ki tu riz mus 
hely ze tét is mer tet tem, a pá lyá za ti ne héz sé
gek ről, ne ve ze te sen az ön rész elő te rem té
sé ről, az elő fi nan szí ro zás ról tá jé koz tat tam 
az el nö köt, va la mint a bor víz hasz ná la tért 
ki fi ze tett össze get tet tem szó vá, amit a pa
lac ko zó cég fi zet Bu ka rest nek, és amely
nek össze ge a költ ség ve té sünk két sze re se. 
En nek a pénz nek bár fe le, ha itt hely ben 
ma rad na, mind járt len ne pén zünk a pá
lyá za tok ön ré szé re, il let ve más be ru há zá
sok meg va ló sí tá sá ra is. Konst ruk tív ta lál
ko zó volt, re mé lem, hogy a tet tek kö ve tik 
eze ket az ígé re te ket. A te rü le ti au to nó mia 
kér dé sét is tár gyal tuk, de itt egy elő re elő
re lé pés nem ta pasz tal ha tó. Az ál lam el nök 
az al kot mányt lo bog tat ja min den ki előtt, 
amely nek ér tel mé ben Ro má nia egy sé ges, 
és oszt ha tat lan nem zet ál lam. De tá mo gat
ja a de cent ra li zá ci ót amely az ok ta tást, ez 
egész ség ügyet és a rend őr ség te vé keny sé
gét érin ti. Szó ba ke rült az et ni kai tisz to
ga tás is. Min den pol gár mes ter el mond ta, 
hogy ez egy ál ta lán nem igaz, van nak ro
mán al kal ma zott ja ik, de a bé rek annyi ra 
ala cso nyak, hogy nem szí ve sen jön nek az 
em be rek az ad mi niszt rá ci ó ba dol goz ni.

Más jel le gű gon dok, te vé keny sé gek a 
kö zel jö vő ben?

Mik Jó zsef: Az előbb em lí tett mi nisz
te ri ta lál ko zón el hang zott, hogy újabb la
kás épí tést le het igé nyel ni a szak tár cá tól. 
Fon tol gat juk, hogy még egy Anl tömb há
zat kér jünk és azt a ré gi hely szí nen, a köz
pon ton fel épít sük.

Egy má sik fon tos prog ram, amit az 
idén től na gyon tá mo gat a kor mány az a 
tömb há zak hő szi ge te lé se. Vál to zik az ezt 
sza bá lyo zó tör vény, amely sze rint az ál
lam 50 %t, az ön kor mány zat 30 %t, a la
kók nak, pe dig csak 20 %t kell áll ni uk a 
költ sé gek ből. A mun ká la tok ma gá ba fog
lal ják a kül ső szi ge te lést, az ab la kok cse
ré jét, a bal ko nok be üve ge zé sét, a pad lás

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



tér és a pin ce szi ge te lé sét. Csak úgy le het 
részt ven ni a prog ram ban, ha a tömb ház 
amely re kér jük a tá mo ga tást la kó szö vet
ség be van tár sul va, akik nin cse nek, azok 
nem ve het nek részt eb ben.

Alsóborszéken is meg ala kult 2007
ben a La kás tu laj do no sok Szö vet sé ge. A 
ta valy ki me szel tet tük a tömb há zak lép
cső há za it és a be já ra ti aj tó kat le cse rél tük. 
Ta vasszal a te tőt és le fo lyó kat kel le ne ki ja
ví ta ni. Min den la kó szo bán ként ha vi 5 lejt 
kell be fi zes sen, amely nem egy nagy meg
ter he lés, de so kan saj nos ezt sem fi ze tik.

 Az idén el kell, hogy in dít suk a hő
szi ge te lé si prog ra mot ná lunk is, el kell 
ké szí te ni a ki vi te li ter ve ket, amely nek az 
össze ge 70.000 lej kö rül van és ame lyet az 
ön kor mány zat fi zet. A tömb há za ink olyan 
ál la pot ban van nak, hogy a fel ja ví tá suk 
nem tűr ha lasz tást, ezt a mun ká la tot előbb 
vagy utóbb el kell vé gez ni és nem mind
egy, hogy 20 %ot vagy pe dig 100 %ot 
fi zet nek a la kosok. Csa lá don ként 400
650 Euroval kell be száll ni a költ sé gek be, 
amely nek ki fi ze té sét a  ki vi te le ző vel meg 
le het egyez ni, hogy ne egy szer re ha nem 
rész let re is el fo gad ja. Saj nos so kan van

nak, akik nem ér tik vagy nem akar ják ér
te ni a la kó szö vet ség fon tos sá gát és rossz
in du la tú an má so kat is fél re tá jé koz tat nak. 
A la kó szö vet ség ben a több ség dönt, a töb
bi ek nek pe dig al kal maz kod ni uk kell a ho
zott dön té sek hez.

  Ezen a hé ten újabb ta lál ko zó ra ke rül 
sor, Elena Udrea, tu risz ti kai mi nisz ter rel, 
aki nek már el küld tük a Bor szék kel kap
cso la tos pro jekt je in ket és most sze mé lye
sen is sze ret nénk is mer tet ni ter ve in ket és 
kér ni a tá mo ga tá sát. Az el múlt na pok ban 
sza vaz ta meg a kor mány az üdü lé si csekk 
be ve ze té sét, amely óri á si se gít ség lesz a 
he lyi pan zi ók nak, csak en nek ér de ké ben 
mi nő sí te ni ük kell a szál lás he lye i ket, bát
rab ban kel le ne lép ni ük ven dég lők be in dí
tá sá val és a ven dé gek szá má ra szó ra koz ta
tá si le he tő sé gek meg te rem té sé vel. Ugyan
ezt fog ja ten ni, aho gyan meg ígér tük az 
ön kor mány zat is, már el in dí tot tuk a sí pá
lya mun ká la ta i nak elő ké szí té sét és na gyon 
bí zom ben ne, hogy a kö vet ke ző tél re be is 
fog juk üze mel ni.

Egykét fel hí vást sze ret nék még in
téz ni a la ko ság hoz. A ta vasz ér ke zé sé vel 
kö vet jük a la kó há zak, vil lák kül ső ja ví tá

sát, a paj ták le bon tá sát, az ál lat tar tás fel
szá mo lá sát az üdü lő te le pen. A tömb há zak 
kör nyé ké nek rend be té te le, a ke rí té sek fel
újí tá sa szin tén az ér dek lő dé sünk kö zép
pont já ban van.

A pilisvörösvári tűz ol tók fel aján lot tak 
egy tűz ol tó au tót, ami öt ezer euróba ke rül. 
Kér jük a la kos sá got, hogy ki amennyi
vel tud, tá mo gas sa ezt a kez de mé nye zést, 
mert a vá ros nak szűk sé ge van egy tar tály
ko csi ra, amely por ol tó val is föl van sze
rel ve, és ezt költ ség ve tés ből nem tud juk 
meg vá sá rol ni. Fi zet ni a Pol gár mes te ri Hi
va tal pénz tá rá nál le het.

Kö ze le dik már ci us 15e, ami kor Re
fe ren du mot sze ret tünk vol na szer vez ni 
au to nó mia ügy ben. Ezt a Prefektúra meg
tá mad ta és meg nyer te, de an nál in kább el 
kell jön ni a már ci us 15i ün nep ség re, ami
re d.u. 4 óra kor ke rül sor az alsóborszéki 
Em lék park ban. Jó le he tő ség, hogy meg
mu tas suk, hogy va gyunk, és ma gya rok 
va gyunk.

Kö szö nöm az ol va sók ne vé ben a tá
jé koz ta tót, és sok si kert a kö vet ke ző idő
szak ra.

Far kas Ala dár
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Bor szé ken is fel lán golt a lár ma fa tü ze
Rossz sze lek fúj nak. Az új kor mány el kezd te po li ti kai 

tisz to ga tá sát. Az al go rit mus sze rint szét osz tot ták a hú sos fa
zék ból a fi nom fa la to kat: mi nisz te ri, ál lam tit ká ri, or szá gos 
ügy nök sé gek el nö ki tiszt sé ge, stb. 

Fo lya mat ban van  a pre fek tu si, alprefektusi, meg a de
cent ra li zált (me gyei) igaz ga tó sá gok ve ze tő i nek cse ré je. Nem a 
szak mai kom pe ten cia az el sőd le ges, ha nem a po li ti kai ho va
tar to zás. Ez el len til ta ko zik a szé kely föl di ma gyar ság. Feb ru ár 
11én, me gyénk 72 te le pü lé sén gyul lad tak ki azok a lár ma fák, 
ame lyek az össze fo gást, a szolidarizálást szim bo li zál ják. Nem 
ér tünk, nem ért he tünk egyet ezek kel a sze mély cse rék kel. Ez 
el len til ta koz ni kell. A til ta ko zás el ső je le, feb ru ár 8án már 
meg tör tént Sep si szent györ gyön, ahol öku me ni kus is ten tisz te
le ten vet tek részt, majd a tö meg fel vo nult a Prefektúra épü le te 
elé, ahol nagy gyű lé sen til ta koz tak a ma gyar pre fek tus le vál
tá sa mi att. Til ta ko zó be ad vánnyal for dul tak Băsescu Ál lam
el nök höz is.

A bor szé ki lár ma fa igaz, hogy nem a Bükk ha va son, a 
Kránga te tőn vagy a Nagyközrez te tőn gyúlt fel, ha nem a 
volt Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rán, ahol je len volt a he lyi 
RMDSZ vá laszt má nya, az ön kor mány za ti kép vi se lők ja va, a 
Ma gyar Pol gá ri Párt he lyi kép vi se lő je, va la mint né hány szim
pa ti zá ló. Saj nos, az es ti 7 óra nem volt a leg jobb idő pont Bor
szék ese té ben, mert ugyan ab ban az idő ben volt a ká pol na bú
csús mi sé je, ame lyen na gyon so kan vet tek részt.

Re mél jük, hogy ez a jel ké pes mág lya, a szé kely össze fo
gás láng ja még job ban ma ga kö ré gyűj ti azo kat az em be re ket, 
akik nek nem kö zöm bös, hogy mi tör té nik ve lünk.          F. A.
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 Min ket, ma gya ro kat, úgy is mer nek, és em le get nek az ide
ge nek vagy kül föl di ek, hogy túl so kat fog lal koz tat ben nün ket a 
múlt, hogy a múlt ese mé nyei fon to sab bak a je len nél, sőt a jö vő
nél is. Ez zel ma gya ráz zák egy részt a ma gya rok pesszi miz mu sát, 
nosz tal gi á ra va ló haj la mát, sok szor a túl zott ha za fi as sá gun kat is.

 Mi sa ját ma gun kat más képp lát juk, más képp is ítél jük meg: 
mi erény nek tart juk az em lé ke zést, tisz te le tünk fe je ző dik ki az 
elő dök nagy tet te i nek a fel ele ve ní té sé ben. En nél még is több van 
a do log mö gött, hi szen a múlt ér té ke lé se nél kül éle tün ket a je len
ben s a jö vő ben nem ter vez het jük, nem is kép zel het jük. Sok szor 
el mond tam már ün ne pi al kal mak kor, hogy ne künk kö te les sé günk  
az em lé ke zés. Ha a ki vá ló nagy ja ink, láng lel kű fi ai a ha zá nak meg 
tud tak hal ni azért, ami ben hit tek, az utó kor nak kö te les sé ge ró luk 
em lé kez ni, az ő hi tük ből erőt me rí te ni. Ez a leg ke ve sebb, amit 
meg te he tünk, de foly tat hat juk, kö vet het jük őket, ta nul ha tunk 
tő lük. An nál is in kább, mert az ő ál ma ik ban ál lan dó an az utó kor 
ja va, a szebb, bol do gabb jö vő sze re pelt.

 Eb ben az év ben Ka zin czy Fe renc iro dal mi és nyelv újí tói te
vé keny sé gé re em lé ke zünk. 250 év vel ez előtt, 1759 ok tó ber 27
én szü le tett a fel vi lá go so dásko ra be li iro da lom ve zér alak ja. Jo
got vég zett, al jegy ző, majd táb la bí ró lett, volt is ko lafel ügye lő de 
je len tő sebb a mű for dí tói és nyelv mű ve lő te vé keny sé ge. Már az 
1780as évek kö ze pé től el kez di ma gyar nyelv re ül tet ni a kor társ 
né met és fran cia fő leg a szen ti men tá lis, majd ké sőbb a ra di ká
lis fel vi lá go so dás cél ja it szol gá ló mű ve ket. Íz lé se fo ko za to san 
klasszi ci zá ló dást mu tat, ér ték rend je Goethet messze a töb bi író 
fö lé eme li. Mi kor a ja ko bi nus moz ga lom ban va ló rész vét elé ért 
ha lál ra, majd bör tön bün te tés re íté lik, ép pen a klasszi ku sok ön
tu dat men tő, nyu godt fen sé gé ért ra gasz ko dik oly annyi ra a gö rög, 
ró mai és kor társ klasszi cis ták hoz.

 Fog sá gá ból 2387 na pi szen ve dés után ki sza ba dul va, tö ret len 
len dü let tel össz pon to sít ja min den szel le mi ké pes sé gét az ak kor 
egye dül jár ha tó út ra: az iro da lom las sú új ra szer ve zé se és nyelv 
újí tás út já ra. Azt ta pasz tal ta, hogy a ma gyar nyel vet job ban ki kell 
mű vel ni, hogy bár mi lyen „mű vé szi té ma, vagy tu do mány köz
ve tí té sé re al kal mas le gyen.” Rop pant szé les kö rű le ve le zé se (23 
kö tet ben ad ták ki) ré vén fel vet te a kap cso la tot az összes szám ba 
jö he tő író val, fi a tal te het sé ge ket vont be az egy re szé le se dő nyelv
újí tó mun ká ba. Ő bá to rít ja Ber zse nyit ver sei ki adá sá ra, tő le kap
ták el ső iro dal mi in dít ta tá su kat Köl csey Fe renc, Szemere Ber ta
lan és so kan má sok. Íz lé sé ben mo dern volt, Goe the és Schil ler 
fel vi lá go sult, szen ti men tá lis ele me ket öt vö ző klasszi ciz mu sát 
tar tot ta kö ve ten dő pél dá nak, még a nyelv újí tás ban is rá juk hi
vat ko zott. Nagy részt az ő ér de me volt az új, kor sze rű iro dal mi 
nyelv ki ala kí tá sa. Frap páns, tö mör meg fo gal ma zá sai az iro dal mi 
te vé keny ség az al ko tás pa ran csa i ként hat nak má ig is. Pl.
 Írói ér dem

Szólj, s ki vagy, el mon dom. - Ne to vább! Is mer lek egé szen.
Ne kem üres fe cse gőt fest az üres fe cse gés.
Íz, szín, tűz va gyon a bor ban, ha hegy al jai ter més:
Íz, csín, tűz va gyon a vers ben, ha mes te ri mív.

A nagy titok
Jót s jól! Eb ben áll a nagy ti tok. Ezt, ha nem ér ted
Szánts és vess, s hagy jad más nak az ál do za tot.

Ballai Er zsé bet

Ko runk nagy prob lé má ja a gaz da sá gi vi lág vál ság. Saj nos 
mind nyá jun kat érint, közvetlen vagy közvetett mó don. Az em
be rek ma ez zel van nak el fog lal va, és jo go san, hi szen je len kö rül
mé nyek kö zött is meg kell él jünk. Ezen túl me nő en ér zé ke nyen 
érint egy má sik je len ség, ami fe lett haj al mo sak va gyunk át sik
la ni, ez nem más, mint a nyelv cse re. Nagy múl tú tör té nel mi vá
ro sa ink, mint Ko lozs vár, Nagy vá rad, Bras só, Ma ros vá sár hely, de 
saj nos a fel so ro lást le het ne foly tat ni, a nyelv cse re út ján ha lad va, 
el vesz tet ték anya nyel vü ket.  A szór vány ban, és a szórványosodó 
vi dék re jel lem ző ez a je len ség. Az em be rek min den na pi be szé
dé ben gyak ran hal lunk ke ve rék sza va kat. Egy re gyak rab ban hal
lunk „csán gó” be szé det. A 2009es év a ma gyar nyelv éve is. Ezért 
az idén sok kal na gyobb hang súlyt kel le ne, fek tes sünk a tisz ta, 
szép ma gyar be széd re. Ez nem csak az is ko la fel ada ta, ha nem a 
csa lá dé is, ahol a gye rek elő ször hall ja anya nyelv ét.

Az anya nyelv ápo lás cso dá la tos pél dá ját lát ni Gyergyó
hollóban, ahol már las san év ti ze dek óta nin csen ma gyar nyel vű 
ok ta tás. De van fe le lős sze mély, aki még csak nem is pe da gó gus. 
Csí ki Irén, he lyi ön kor mány za ti kép vi se lő, az RMDSz he lyi el nö
ke, évek óta fog lal ko zik a ro mán is ko lá ba já ró ma gyar gye re kek 
anya nyel vi ta ní tá sá val. Ké sőbb lá nya is be kap cso ló dott eb be a 
ma gasz tos mun ká ba. Most pe dig a há gó tői ta ní tót, Ádám Zol
tánt kér ték fel, hogy hét vé gi is ko lát szer vez zen a fent em lí tett sze
mé lyek la ká sán. Pén te ken a kis is ko lás ok kal, szom ba ton, pe dig a 
na gyob bak kal fog lal ko zik he ti rend sze res ség gel, meg ta nít va őket 
az írásol va sás rej tel me i re. Ta lán így el ke rül he tő, vagy leg alább is 
kés lel tet he tő a nyelv vál tás. A há zi gaz da ven dég sze re tet ét él ve zi 
és Irén ke a cse kély ülés pén zé ből fi ze ti a ta ní tót. Hát nem cso dá
la tos. Ezek az em be rek mél tók nem csak a szü lők el is me ré sé re, 
ha nem más, szak mai szer vek ér dek lő dé sére.  

Far kas Ala dár

Négy hó na pos egyez ke dés, hercehurca után, egye nes be ke rült, 
leg alább is, re mél jük, hogy így van a vá ro si víz szol gál ta tás és a szenny
víz ke ze lés. A Har gi ta Me gye Ta ná csa és Csík sze re da Pol gár mes te ri Hi
va ta la lé te sí tett egy lát szó lag egy sé ges víz szol gál ta tó cé get, a HARVÍZT, 
amely fel sze ret né vál lal ni a me gye víz és szenny víz szol gál ta tá sát. Azért 
ír tam, hogy lát szó lag egy sé ges szol gál ta tó, mert sem Szé kelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós, Tus nád, il let ve Szár hegy és Ditró nagy köz sé gek 
nem csat la koz tak eh hez az egy sé ges szol gál ta tó hoz. Min de nik te le pü
lés nek, meg van a ma ga ér ve, hogy mi ért nem. A mi ér vünk, hogy egy 
120 kmre lé vő szol gál ta tó nem tud ope ra tí vabb el lá tást biz to sí ta ni, 
mint egy hely bé li, ame lyik ren del ke zik a mű kö dés hez szük sé ges en ge
dé lyek kel és szak em be rek kel. Az ára kat sem más fog ja meg szab ni, ha
nem a he lyi ön kor mány zat. Ami, pe dig a be ru há zá so kat il le ti, azok is 
meg ol dód nak itt hely ben, a je len le gi szol gál ta tó, a ROMAQUA PREST 
Rt, sa ját be ru há zá sá ból, akár csak Tus nád ese té ben.  Az anya vál la lat, a 
ROMAQUA GROUP Rt. anya gi ga ran ci át vál lalt az el vég zen dő mun
ká la to kért. Négy tes tü le ti ülés re, két frak ció ülés re és más egyez te té sek
re volt szük ség, amíg meg szü le tett, az a pót szer ző dés, amely le bon tot ta 
évek re és ut cák ra az el vé ge zen dő mun ká la to kat. Igaz, hogy mi azt sze
ret tük vol na, hogy ezek a be ru há zá sok leg több öt év alatt el ké szül je nek, 
de saj nos csak hét év alatt lesz ki vi te lez ve. A szol gál ta tó, pe dig az ere de ti 
20 éves szer ző dés he lyett 27 évig hasz nál hat ja eze ket a szol gál ta tá so kat 
(eb ből már el telt há rom év). De vég re el in dul va la mi, ami nél kül nincs 
fej lő dés, hisz ezek az inf rast ruk tú rák a vá ros és a für dő te lep fej lesz té
sé nek alap ját ké pe zik.

Ali

Em lé kez zünk ré gi ek re
 Ka zin czy Fe renc
1759, Érsemlyén

Nyelv őrző

A koc ka el van vet ve
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Akik  nem hagy ják cser ben a be te get

Disznótor
Disz nó tor nak, la ko da lom nak té len van 

az ide je. Tré fás de cem be ri mon dás sze rint 
azért, mert ilyen kor nem rom lik el a hús és 
nem sa va nyo dik meg a meny asszony.

 A disz nó ölés, s az utá na kö vet ke ző 
disz nó tor a té li hó na pok je len tős és várt ese
mé nye (volt). Ré gen még a gye re kek sem 
men tek az nap is ko lá ba. Ilyen kor kez dő dött 
a nap na gyon ko rán az egész csa lád szá má
ra: még alig pity mal lott, s már zör ge tett a 
ka pun a disz nó ölő ko ma vagy só gor, mert a 
sa ját disz na ját sen ki sem vág ta le szí ve sen. 
A per zse lés utánamely a fe hér ha von, ké kes 
haj nal ban szép lát vány, s a gyer me kek nek 
nagy mu lat ság voltpon tos rend ben ha ladt a 
mun ka. Min den ki nek meg volt a fel ada ta: az 
asszo nyok reg ge lit ké szí tet tek, hur kát, kol
bászt töl töt tek, a böl lér bon tot ta a disz nót, 
sóz ta a sza lon nát. 

A gaz dá nak ezen a na pon csak az volt a 
dol ga, hogy szí ves szó val, tré fá val s jó bor ral 
tart sa a se gí tő ket. A disz nó ölés elő ké szí té sé
ben, majd az egész na pi mun ká ban a há zi
asszony nak se gí tet tek a szom széd asszony ok, 
s a kö ze li ro ko nok. Ez a se gít ség köl csö nös 
volt: a há zi asszony ké sőbb vissza se gí tett, ha 
a szom szé dok nál volt disz nó ölés. 

Ebéd re disz nó to ros to kányt főz nek az 
asszo nyok, de ek kor nem so kat időz nek az 
evés sel, mert még sok mun ka vár rá juk. Ko

ra dél után hoz zá lát nak a va cso ra ké szí tés hez. 
A nap fény pont ja volt a disz nó tor, amely re 
nem csak azo kat hív ták meg, akik egész nap 
se géd kez tek, ha nem a kö ze li ro ko no kat, jó 
ba rá to kat. 

Sok he lyen a böl lér hív ja meg a ven dé
ge ket úgy, mint ha vir rasz tó ba hív ná őket. El
mond ja tet te tett szo mo rú ság gal, hogy „sze
gény öreg be fe jez te”, hogy „mos ta ná ban már 

nem evett, leg utol já ra is mennyit hör gött”.
 Es te fe lé gyü le kez nek a ven dé gek, jó 

kedv vel, kö szön tés sel lép nek a ház ba. Va
cso ra köz ben vé gehossza nincs a tré fá nak, 
vi dám szó nak, mi a latt a sült hur ka, kol bász, 
disz nó to ros le ves, ká posz ta, ré te sek sor ban 
fo gyat koz nak. Sok he lyen az is szo kás ban 
volt, a tré fás ked vű asszo nyok, lá nyok rossz 
ru há ba öl töz ve, be kor mo zott arc cal la ko dal
mas me ne tet imi tál tak, tán col tak, hogy még 
job ban emel jék a vi dám han gu la tot. To ro zás 
köz ben több ször is meg eme lik po ha ru kat a 
ven dé gek, kü lön ben nem len ne sze ren csé
jük a jö vő évi disz nó val. A va cso ra vé gez
té vel a gaz da szo kott leg több ször nó tát kez
de ni, me lyet a töb bi ek foly tat tak. Elő ke rült 
va la mi lyen hang szer is, jó kedv ük ben tánc ra 
ke re ked tek töb ben is, a gye re kek köz ben ott 
téb lá bol tak a fel nőt tek kö rül.

 A jó disz nó tor so ká ig tar tott, – gyak ran 
éj jel 23 órá ig, majd ál ta lá ban együtt men
tek el, egy aj tó nyí lás sal, a há zi asszony pe dig 
min den ki nek tett a ko sa rá ba egy kis kós to
lót.

 Má ra egy sze rű sö dött a disz nó vá gá si 
szer tar tás, szo kás; ma ga a disz nó ölés is rit
kább lett. A ré gi „mó dit” azért mu tat tam be, 
hogy leg alább az em lé ke fenn ma rad jon.

Ballai Er zsé bet

1992ben II. Já nos Pál feb ru ár 11ét 
(1858ban ezen a na pon volt  Lourdban  
a Szűz anya el ső je le né se) a be te gek vi lág
nap já vá nyil vá ní tot ta. Eb ből az al ka lom ból 
gon dol tam, ké szí tek egy in ter jút a bor
szé ki ott ho ni be teg gon do zó mun ka tár sá
val, Ádám Pa u lá val. Úgy vé lem, jó tud ni 
ál do za tos mun ká já ról.  Si ke rült is össze
hoz ni egy be szél ge tést, már nyom da kész 
volt az anyag, ami kor az in ter jú ala nyom 
kö zöl te: ne ki nem sza bad, nincs jo ga nyi
lat koz ni. Gya nút la nul né mi pon to sí tá sért 
for dult a „fel ső szerv hez”, aki in for má ció 
he lyett tud tá ra ad ta, mit sza bad Ju pi ter nek 
és mit az ökör nek. El ső fel in du lá som ban 
ar ra gon dol tam, ki nyo mo zom a Nagy
fő nök te le fon szá mát és ne ki te szem fel a 
kér dé se i met. Az tán szá mol tam há ro mig, 
mély lé leg ze tet vet tem és el dön töt tem, mit 
aka rok: az it te ni ek, a bor szé ki ott ho ni be
teg gon do zók, Ádám Pa u la és Cseke Maria 
(Pusa) mun ká já ról ír ni, hi szen ők lá to gat
ják a be te get, nem az író asz tal mel lett vég
zik mun ká ju kat. És Nagy fő nök úr!  Nem 
a „le osz tot tak” nyi lat ko za ta, ha nem a sa ját 
ta pasz ta la ta im alap ján szü le tett ez az írá

socs ka, ezért sze gé nyes pont az ol va só kat 
is ér dek lő ada tok ban, de a leg na gyobb tisz
te let hang ján kí ván szól ni.

Ami kor Ádám Pa u lá val vagy Cseke 
Pusával ta lál ko zom  az úton, tu dom, hogy 
be teg hez igye kez nek vagy be teg től jön nek. 
Mun ka kör ük na gyon szé les: min den be le
fér, ami egy be teg, öreg em ber kö rül adó
dik: a mos da tás tól, ágy hú zás tól, gyógy sze
rek ki vál tá sá tól az injekciózásog, kö tö zé sig. 
De ha ép pen hi deg van a szo bá ban, ahol a 
be teg fek szik, a tü zet is meg gyújt ják. Szó
val amo lyan szárny nél kü li őr an gyal ok ők, 
akik nagy, tö mött váll tás ká juk ban, mint 
egy hor doz ha tó ren de lő ben min dig ma
guk nál tar ta nak köt szert, pe len kát, fecs
ken dőt, és még ők tud ják mit (nem sza bad 
nyi lat koz ni! Eze ket én ma gam les tem ki, 
mi kor Pa u la Édes apá mat lá to gat ta.) Gond
juk van nem csak a be teg re, de a be teg hoz
zá tar to zó i ra is fi gyel nek: nagy se gít ség ez 
az érin tet tek nek. Se gít szem be néz ni, meg
bir kóz ni az adott hely zet tel, ne kik  kö szön
he tő en érez he tik, hogy a meg pró bál ta tás
ban nin cse nek ma guk ra hagy va. Tud ják, 
hogy csak te le fo nál ni kell, és per ce ken 

be lül be ad ják az eny hü lést adó in jek ci ót. 
Még egy kis de rűt is tud nak csem pész ni a 
szo mo rú ak éle té be. Ha a szük ség úgy kí
ván ja és le he tő ség  van rá, köl csö nöz nek 
man kót, to ló ko csit,   pár nát a fel fek vé sek 
ki vé dé sé re. Szó val jó lel kek ők, éj jelnap
pal ké szen lét ben, hogy ha kell, se gít se nek 
Mor fon dí roz tam ma gam ban, ki fog ja át
ven ni tő lük ezt a tes tetlel ket igény be ve
vő, gyen gén fi ze tett mun kát. (Köz tu dott, 
ilyes mi re nem sok pénzt ál doz nak. Ez egy 
má sik kér dés, amit pon to sab ban sze ret tem 
vol na ki fej te ni,  de ha nem sza bad, hát nem 
sza bad. Annyit az or vo si ren de lőn el he lye
zett cég táb la is sej tet, hogy a Me gyei Ta
nács is  fi nan szí roz za ezt a szol gál ta tást, no 
meg az Ön kor mány zat  ez nem tit ko sí tott 
in for má ció, a költ ség ve tést min den la kos 
is mer he ti. És akad nak szpon zo rok, de ma
gán sze mé lyek is, akik  jö ve del mi adó juk 
2 %át a Caritasnak utal ják át. Ezt tet tem 
jó ma gam is egyik év ben.) Szó val ki ve szi 
majd át ezt a mun kát, ami ről  nem sza bad 
me sél ni azok nak, akik vég zik? Ők tud ják, 
hogy a be te get nem sza bad cser ben hagy
ni!    Kolbert Tün de
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A Vajna csa lád ról
Ta valy meg je lent köny vünk ben: Bor szék tör té ne te és név anya-

ga, a Vajna csa lá dot a ro mán ere de tű ki halt csa lád ne vek kö zé so
rol tuk. Itt egy kis hi ba csú szott az ér té ke lés be, ugyan is a Vajna 
név nem ro mán, vagy bol gár ere de tű sze mély név, ha nem ma gyar. 
Va ló ban Bor szé ken már nem él Vajna ne vű sze mély. Az utol só 
Vajna Mar git né ni volt, aki nek a há zá ban mű kö dik most a ka to
li kus ká pol na. Az ő édes ap ja pá vai Vajna Kál mán volt, aki ugyan 
Bras só ban szü le tett, de a csa lád Há rom szék ről szár ma zik, ahol van 
Pá va fal va és Vajnafalva is. A Für dő te le pen volt köny ve lő, ké sőbb 
igaz ga tó. Fe le sé ge Csá szár Mar git, ör ményma gyar szár ma zá sú. 
Öt lá nyuk szü le tett: Vajna Irén, aki fér jé vel, Ri gó La jos sal Bu da
pes ten élt, Vajna Jo lán, fér jé vel, Or bán Jó zsef el, Csíkkarcfalván 
élt, Vajna Éva, aki fér jé vel Vormair Fri gyes sel Gyergyószárhegyen 
élt, Vajna Mar git Bor szé ken élt, és Vajna Er zsé bet, fér jé vel Bona 
Teofillal Gyergyószentmiklóson élt. A csa lád fát 1442ig vissza 
tud ták ve zet ni, hi va ta los ok má nyok, le vél tá ri ada tok alap ján. Ezt 
a szi szi fu szi mun kát Vi téz pri or pá vai Vajna Vik tor al tá bor nagy 
vé gez te el, 1940ben. A pá vai név, ne me si elő név, a Vajna, a csa
lád név. A kom mu nis ta idő ben a pá vai elő ne vet nem hasz nál hat
ták. 1442ben ló fő sé get és ne me si ran got kap az el ső pá vai Vajna 
And rás. Több hí res ség is szár ma zott e ne me si csa lád ból.  Pá vai 

Vajna Fe renc, fő geo ló gus, aki nek a ne vé hez kö tő dik a Haj dú szo
bosz lói ter mál für dő, meg a bor szé ki szén te lep fel fe de zé se. 1857
ben, a Ko lozs vá ri Köz löny ben fi gyel mez te ti Bor szék bér lő jét, hogy 
a Borpa tak völ gyé ben, a dé li ol da lon nagy kő szén te lep van. Bo
lyai Far kas édes any ja, szin tén eb ből a csa lád ból szár ma zik, pá vai 
Vajna Krisz ti na (kesz tyű je a Ma ros Me gyei Mú ze um ban lát ha tó). 
A Szászrégenben élő Butiurca Zsu zsa, a szár he gyi pá vai Vajna Éva 
és Vormair Fri gyes lá nya, aki 1948ban, hi va ta lo san is fel vet te a 
Vajna ne vet, bá tyá val, Ja ni val együtt, hogy to vább ta nul has sa nak, 
ugyan is, ap juk ku lák lis tán volt. Nagy nén je, Vajna Mar git volt a jó
te vő örök be fo ga dó. Konk lú zi ó ként el mond hat juk, hogy a Vajna 
nem zet ség több év szá za dos ma gyar ne me si csa lád, aki be ír ta ne vét 
úgy a bor szé ki hely tör té net be, mint az Er dé lyi tu do má nyos élet be, 
il let ve az egye te mes ma gyar tör té ne lem be. A csa lád egy rész a bor
szé ki te me tő ben nyug szik (VII/19es par cel la).

U. i. Kö szö net tel tar to zom a szászrégeni Butiurca Zsu zsá nak 
az ész re vé te le kért, il let ve a do ku men tum ér té kű le írá sért, ami alap
ján el vé gez het tem ezt a hi ba iga zí tást, még egy szer el né zést kér ve 
az érin tet tek től a té ve dé sért.

Egyút tal meg ké rek min den kit, aki va la mi lyen hi bát, el írást ta
lál köny ve ink ben, je lez ze, hogy tud juk azt kor ri gál ni.              F. A.

Csík sze re dai le vél
„... Feb ru ár 13.-án Kamenitzky An tal tár sa sá gá ban Bá lint- na poz tunk a Kájoni Já nos Me gyei Könyv tár ol-
va só ter mé ben. A köl tő leg újabb, „Ha fél re áll az an gyal” cí mű kö te tét Cseke Gá bor mu tat ta be az ér dek lő dő 
csík sze re dai kö zön ség nek, még pe dig úgy, hogy em ber kö zel be hoz ta a köl té sze tet, ma ra dan dó él ményt nyújt va 
toll for ga tó nak és kö zön sé ges ha lan dó nak egy aránt.
 Nagy öröm volt szá mom ra meg is mer ni az őszin te és köz vet len Kamenitzkyt, a köny ve már kinyítás előtt 
meg tet szett, hi szen a bo rí tó ja is fi gye lem re mél tó.”

Bedő Me lin da
 Székelyudvarhelyen a Vá ro si Könyv tár ban An tal Il di kó is mer tet te Kamenitzky An tal köny vét.
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Min den nép büsz ke elő de i re, és azok ha gya té ká ra, le gye nek 
azok anya gi vagy szel le mi jel le gű ek. És ez így ter mé sze tes, hi szen 
tör té nel münk mér föld kö vei azok. Egy vi szony lag fi a tal te le pü lés 
ese té ben, mint Bor szék, egy 80 éves épü let bi zony már öreg nek 
szá mít. Ezért ál la po ta le het ro mos, fő leg, ha a vá ros atyák el ha nya
gol ták fel újí tá sát. De ez nem ké ne azt je lent se, hogy el tűn tet jük a 
föld fel szí né ről. Va ló ban ol csóbb és könnyebb le bon ta ni, he lyé be 

par kot, jobb eset ben par ko lót lé te sí te ni, mint azon gon dol kod ni, 
ho gyan le het re ha bi li tál ni, új ra hasz nál ha tó ál la pot ba hoz ni. Ez 
nem kis fel adat, de ugyan ak kor ki hí vás a je len le gi vá ros ve ze tés
nek, hogy ho gyan tud meg bir kóz ni egy ilyen fel adat tal. 

Je len írá som a Köz ség há za meg men té sé re irá nyul. Te le pü lé
sünk la kói a ’20as évek ben a tinovai er dő ből ter mel ték ki az épí
tés hez szük sé ges fát és bor szé ki mes ter em be rek, Kolbert Jó zsef 
vál lal ko zó ve ze té sé vel épí tet ték fel. A tör té nel mi ház a köz ség
köz pont dí sze volt a szem ben lé vő Eisig ház zal együtt, egy pol
gá ro so dó te le pü lés mo dern ké pét biz to sít va. Ez volt a te le pü lés 
el ső, a hely bé li la ko sok ál tal épí tett köz ség há za, ugyan is az elő ző 
a Köz bir to kos ság épü le te volt.

A 2000es évek ele jén az ak ko ri vá ros ve ze tés be le egye zett a 
volt Böl cső de fel újí tá sá ban, és a hi va tal ide ig le nes át köl tö zé sé
vel, az zal a fel té tel lel, hogy a ré gi épü le tet hely re hoz zák, fel újít ják, 
majd vissza köl töz nek. Ez nem kö vet ke zett be a mai na pig sem. 
Sőt, mi több ha lál ra íté lik. Épí te ni, per sze nem épí tünk szin te 
sem mit, mert ar ra nincs pénz, fel újí ta ni sem újí tunk, mert ar
ra sincs pénz. De le het ne ke res ni be fek te tőt, aki hosszú le já ra tú 
szer ző dés el le né ben ta lán haj lan dó len ne fel újí ta ni.

Fel hí vás sal for du lok a vá ros la kó i hoz, ked ves ol va só ink hoz, 
hogy mond ják el vé le mé nyü ket a té má val kap cso la to san. Szí ve
sen he lyet adunk la punk ha sáb ja in az Önök vé le mé nyé nek.  

Ezen épü let sor sa szív ügye kell le gyen min den Bor szé ki nek.  
Far kas Aladár

Min den év szak nak meg van a ma ga szép sé ge. Ez ugyan 
köz hely nek hang zik, de ha be le gon do lunk, va ló ban így igaz. 
Tél ről lé vén szó, hát nem gyö nyö rű, a té li táj, a ma ga ma ku
lát lan sá gá ban, moz du lat lan sá gá ban, a min dent be fe dő le pel
lel. A hi ber ná lás szim bó lu ma. A té li e sen hi deg reg ge lek, a 
nap köz ben fagy pont alat ti hő mér sék le tek, a hó szál lin gó zás, 
mindmind szer ves ré sze a tél nek.

A cser ké szek is, a zöld szí ve sek is év szak tól füg get le nül, 
ha vi rend sze res ség gel meg szer ve zik por tyá ju kat, tú rá ju
kat. Egy ilyen té li hét vé gén, egy friss ha va zás után, ide á lis a 
vad nyom ok be azo no sí tá sá ra. A gye re kek iga zi ér dek lő dés sel 
fi gye lik a kü lön bö ző nyo mo kat, és az in di á nok hoz ha son ló
an pró bál ják meg ál la pí ta ni a nyo mok ere de tét, az il le tő ál lat 

nagy sá gát, me net irá nyát, stb. Iga zi fel fe de ző ként vi sel ked nek.
Egy ilyen gya log tú rá ra nyílt le he tő ség feb ru ár 14én, Bá

lint na pon, ami kor 15 kí ván csi is ko lás ne ki in dult a meg újult 
tél ben, a Mál nás ut ca – Fü löp And rás út sza kasz nak, majd 
fel ka pasz kod tak a Tó nak ne ve zett hegy ge rinc re, ahol egy kis 
esztenaházban hú zód tak meg, és fo gyasz tot ták el ebéd jü ket. 
Út köz ben si ke rült né hány szar vas, őz, vad nyúl és ró ka nyo
mo kat be azo nosí ta ni. Fent a te tőn pe dig két he lyen is friss 
vad disz nó kon da nyo ma i ra buk kan tak. Nagy volt az elég té
tel ük. Az ebéd el fo gyasz tá sa után, fu tó és küz dő já té kok ban 
mér ték össze ügyes sé gü ket, ere jü ket. Iga zi fel üdü lés volt min
den részt ve vő nek.

Far kas Ala dár

Ment sük meg épí tett örök sé gün ket

A tél örö mei
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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.  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. 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

A Csodavilág a Kárpátokban
visszaemlékezés sorozat helyszűke 

miatt kimarad ebből a számból. Jövő 
hónaptól olvashatják a folytatást az 

érdeklődők.

A rend szer vál tás két év ti ze de

Az ese mé nyek for ga ta gá ban
1989 de cem ber 22e Bor szé ken a hő

zön gés nap ja volt. A volt párt tit kár el me ne
kült, a Mi lí cia azon kádere(i), aki nek nem 
volt tisz ta a lel ki is me re te, szin tén el hagy ta 
a vá rost. A párt pro pa gan da ut cai táb lá it 
szét ver ték. Egy adhoc cso port, Eigel Ti
bor, Saj gó Ig nác, Dinu Dobre ve ze té sé vel 
csen de sí tet te a hő bör gő ket.

(A fe le sé gem de cem ber 19én el uta zott 
Székelyudvarhelyre, to vább kép ző tan fo
lyam ra. De cem ber 21én éj sza kai szol gá la
tot tel je sí tet tem a Nép ta nács nál, a Ha za fi as 
Gár da ve zér ka ra ré szé ről. Reg gel jöt tem 
ki szol gá lat ból. Meg reg ge liz tem, át öl töz
tem és fel men tem Felsőborszékre, vá sá rol
ni. Utá na be men tem az Apeminhez, ahol 
Kolbert Já nos a tűz ol tó szer tár ban meg kí
nált egy po hár pá lin ká val. Itt ért a hír, úgy 
12,45 kor, hogy meg bu kott a kor mány, sőt 
ma ga a rend szer, vé ge a Ceausescu dik
ta tú rá nak. Ha za si et tem, mert a gye re kek 
ma guk ra vol tak: Sza bolcs 12 éves, Ló ránt 
alig 7. Szed tem a gye re ke ket és ki men tünk 
Sza bó Jóskáékhoz. A TV mel lett és egy 
li ter ko nyak tár sa sá gá ban töl töt tük a dél
utánt és az éj sza kát, les ve a hí re ket. Es te fe lé 
meg ke re sett Eigel Ti bor és fe le sé ge, Ka ta
lin, hogy szűk ség vol na rám az új vá ros ve
ze tés ben. A gye re kek re hi vat koz va el uta sí
tot tam az aján la tot.)

 Más nap, (de cem ber 23án) meg tar
tot ták az ala ku ló ülést, ahol meg vá lasz tot
ták a ve ze tő sé get. Tag jai: Eigel Ti borta
nár, Dinu Dobregeológus, Duşa Ilie er
dész mér nök, Far kas Ala dárta nár, Iancu 
Romeo köz gaz dász, Reichenberger Lász
lógyógy sze rész. El sőd le ges fel adat a rend 
biz to sí tá sa volt. A ve ze tő ség meg ál la pí tot ta 
a kép vi se le ti arányt, hogy me lyik vál la lat
tól hány sze mély ke rül jön be az új bő ví tett 
vá ros ve ze tés be, ame lyet 49 fő re ter vez tek.

(Az ala ku ló gyű lés után rög tön in dul
tam a fe le sé gem, Évi ke után, hogy ha za

hoz zam. Udvarhelyen Ivácsony Jóskáéknál 
la kott, on nan néz ték, hogy lán gol a ki gyul
ladt Miliţia épü le te. Két ség be volt es ve a 
gye re kek mi att, hi szen tud ta, hogy ne kem 
szol gá lat ba kel lett men nem és a gye re
kek ma guk ra vol tak. Anyó som a nyár fo
lya mán ki uta zott a na gyob bik lá nyá hoz 
Fran ci a or szág ba és el fe lej tett vissza jön ni. 
Ud var hely re ér ve, kap kod va össze szed tük 
a hol mi ját és már úton is vol tunk vissza
fe lé, a gye re kek Sza bó Jóskáéknál vol tak, 
nem mer tem ma gam mal vin ni őket, mert 
nem tud hat tam, hogy mi vár rám (ránk) 
az úton. Ha za fe le a Li bánte tőn ke resz
tül jöt tem, de a Vá ros ki já ra tá nál ha za fi as 
gár da szol gá la to sak ál lí tot tak, át ku tat tak 
min dent az au tó ban, ki kér dez tek, hon nan 
jö vünk, ho vá me gyünk. Sze ren csé re a fe
le sé gem fel is mer te az egyik fi ú ban, hogy 
ro kon. Ne vén szó lí tot ta, és így vi szony lag 
könnyeb ben vé gez tünk, és to vább en ged
tek, de fi gyel mez tet tek, hogy még több 
he lyen van el len őr ző pont, és nem biz tos, 
hogy át en ged nek. Ter ro ris ták van nak az 
er dők ben, ri o gat tak.)

Itt hon, az adhoc vá ros ve ze tés ál lan dó 
szol gá la tot tel je sí tett a Nép ta nács épü le té ben.

(De cem ber 24én, d. e. Eigel Ti bor és 
Saj gó Ig nác új ból meg ke re sett, hogy vál lal
jak részt az új vá ros ve ze tés ben. En ged tem 
a fel ké rés nek.

Az nap meg ala kult a 49 ta gú Vá ro si 
Meg men té si Front, amely ne ve sí tet te a 11 
ta gú ope ra tív ve ze tést: 1. Eigel Ti bor el
nök, 2. Eigel Ist ván a víz és vil lany áram 
szol gál ta tá sért fe lelt, 3. Erhan Ioan a vá
ros el lá tá sá ért fe lelt, 4. Far kas Ala dár, a la
kos ság el lá tá sá ért fe lelt, 5. Gá bor Jó zsef a 
Calmetix kép vi se lő je, 6. Giosu Gheorghe 
(bá nya mér nök), , a vá ros gaz da sá gi prob
lé má i ért fe lelt, 7. Ko vács Gé za, a Ha za fi as 
Gár da pa rancs no ka, a vá ros vé del met biz
to sí tot ta, 8. Kris tály An tal, az Apemin kép

vi se lő je, 9. Reichenberger Lász ló az er dők 
vé del mé vel lett meg bíz va, 10. Virginás 
Ár pád a fi a ta lok kép vi se lő je, 11. Voinea 
Alexandru az Apemin fő mér nö ke.

Ezen a na pon ala kult meg a 
moziteremben Móga Lász ló ta nár ve ze té
sé vel a Vá ro si RMDSz..

Ka rá csony nap ján a NMF meg vá lasz
tot ta a bü rót, Giosut és Far kas Ala dárt 
al el nök nek, vá lasz tot ták. A bü ró mun
ka ülé sen ele mez te a po li ti kai hely ze tet és 
in téz ke dett. Nö vel te, a ke nyér fej ada got. 
Sze ren csé re rak tá ron volt tar ta lék liszt, 
és Szilvási Mik lós, a he lyi pék ség fő nö
ke kész sé ge sen vál lal ta a több let mun kát. 
Még egy szer át be szél tük a ta gok fel adat
kör ét, hogy le gyen egy ér tel mű, ki mi ért 
fe lel. Ko vács Gé za a Ha za fi as Gár da fő
nö ke biz to sí tot ta a ren det, fel vi gyáz ta a 
vá ros biz ton sá gát. Jár őrö zött a fi a ta lok ból 
ala kí tott cso por tok kal. A hang súly a kő
bá nya és szén bá nya lő szer rak tár ára esett. 
Fé lő volt, hogy az eset le ges ter ro ris ták fel
rob bant ják. De rend sze re sen el len őriz ték 
a Szá raz völ gyi Víz mű vet, a Hanzkeri és 
Hét ve zé ri for rá so kat, a Főkútat, a ben zin
ku tat, Au tó szál lí tá si Vál la la tot és a Szék há
zat. Az Apeminnél a Vi a duk tot és a csepp
fo lyós üzem anyag rak tárt. A rend őr sé get 
be lül ről ugyan hár man véd ték, de en nek 
el le né re jár őröz tek az épü let kö rül is. Az 
alsóborszéki út el ága zás nál fix el len őr ző 
pont volt, ahol min den au tót meg ál lí tot tak 
és el len őriz tek. Giosu Gh. fe lelt a gaz da sá gi 
egy sé gek zök ke nő men tes te vé keny sé gé ért: 
Szén bá nya, Apemin, I.J.P.P.S.H. és a Kő bá
nyák. Erhan I. a Für dő vál la la tért, a hoz zá 
tar to zó ven dég lő kért, ét ter me kért, azok el
lá tá sá ért. Reichenberger L. a se gély fel aján
lá so kért „Em ber ség szám la”, a la kos ság gal 
va ló kap cso lat tar tá sért, il let ve az er dők ép
sé gé ért.    Far kas Ala dár

Folytatjuk


