
A hús vét több ezer éves ün nep. Ere de ti for má já tól alig el té rő 
mó don tart ják meg a hi tü ket, val lá su kat gya kor ló zsi dók. Mert 
ZSI DÓ ün nep ez, EM LÉ KE ZÉS ar ra a nagy sze rű tör té net re, 
mely nek lé nye ge az volt, hogy MÓ ZES ki ve zet te né pét Egyip tom 
föld jé ről, ahol szol ga sá got szen ve dett.

 Iz ra el né pe a hús vé tot – pász ka ün ne pet a ta va szi NISAN 
hó nap ban tar tot ta több na pon át. Kö rül be lül 2 000 év vel ez előtt 
ép pen ilyen, ha gyo má nyos ün nep re ké szült Jé zus is, ami kor Je ru
zsá lem be igye ke zett. A tör té net foly ta tá sát már is mer jük. Is mer
jük to váb bá azt is, hogy ez a foly ta tás vi lág ra szó ló vál to zá so kat 
idé zett elő az em be ri tör té ne lem ben. Tud juk, hogy et től kezd ve 
Jé zus kö ve tői már egé szen más va la mit ün ne pel tek ezek ben a na
pok ban: az Úr szen ve dé sét, ke reszt ha lá lát és fel tá ma dá sát.

 Az ős ke resz tény ség ele in te nem volt egy sé ges az ün nep 
idő pont ját il le tő en. Hosszú és ál dat lan vi ták után vég re a niceai 
zsi na ton (Kr. u. 325ben) dön tés szü le tett: az ün nep min den kor 
VA SÁR NAP RA es sék, még pe dig a ta va szi nap éj egyen lő sé get kö
ve tő el ső hold töl te utá ni el ső va sár nap ra.

 A hús vé ti ün nep kör a negy ven na pos böjt el ső nap já val, 
ham va zó szer dá val ve szi kez de tét. Ezen a na pon az elő ző évi szen
telt bar ka ha mu já val a pap meg ke ni a hí vők hom lo kát. Ez a ham
vaz ko dás em lé kez tet ar ra, hogy por ból jöt tünk és por rá le szünk. 
Ré gen szi go rú an be tar tot ták a negy ven na pos böj töt, ma nap ság 
ez fő leg a nagy hét re kor lá to zó dik, sőt eset leg csak nagy pén tek
re. A nagy hét a VI RÁG VA SÁR NAP PAL kez dő dik, ezen a na pon 
vo nult be Jé zus Je ru zsá lem be, és hí vei pál ma ágak kal kö szön töt
ték, amely ak ko ri ban ki rá lyok nak já ró tisz te let adás volt. A pál
ma szen te lés (ná lunk pál ma hí ján bar ka szen te lés) az óta is vi rág
va sár na pi ha gyo mány. Ná lunk és ott, ahol a pál ma nem él meg, 
a fűz fa bar ká ját szen te lik meg. Vi dé ken a gye re kek bar kás ága kat 
gyűj te nek a víz part okon. A vá ro sok ban pi a con, vi rág bol tok ban 
vá sá rol ha tunk bar ka csok ro kat.

 Nagy csü tör tök az UTOL SÓ VA CSO RA nap ja. Jé zus ezen 
a na pon ma ga kö ré gyűj töt te ta nít vá nya it, meg mos ta lá bu kat 
a ven dég sze re tet szo ká sos je le ként, és el bú csú zott tő lük. Kér te 
őket, hogy vir rassza nak ve le, de a ta nít vá nyok el szen de red tek, 
csak a MES TE RÜ KET el fo gó ka to nák za já ra ri ad tak fel. Nagy
csü tör tö köt mély, fáj dal mas gyász kö ve ti. A temp lo mok ha rang
jai el né mul nak, a ha gyo mány sze rint Ró má ba men nek, hogy a 
pá pát lás sák. 

Nagy pén tek, Jé zus ke reszt ha lá la gyász ün nep. A hí vők a Kál
vá riadomb ra vo nul nak, meg is mé tel ve Jé zus út ját. Az ezen a na
pon elő a dott pas sió já ték a szen ve dés tör té ne tet ele ve ní ti fel.

 Nagy szom ba ton es te új ra meg szó lal nak a ha ran gok. A kör
me net tel kez dő dő öröm ün nep Jé zus föl tá ma dá sát hir de ti. A 
temp lo mo kat vi rág gal dí szí tik, új ra élesz tik az al vó tü zet, s ez zel 
gyújt ják meg a hús vé ti gyer tyá kat.

Hús vét va sár nap ja öröm ün nep, már a fel tá ma dás je gyé ben 
te lik. Pra vosz láv test vé re ink ilyen gyö nyö rű ki fe je zés sel kö szön
tik egy mást: 
– JÉ ZUS FEL TÁ MA DOTT!
Mi re a vá lasz:
– VA LÓ BAN FEL TÁ MA DOTT!

Ballai Er zsé bet

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 4. szám 2009. Április

Ára: 1 lej

Minden kedves olvasónak 
kellemes húsvéti ünnepeket 

kíván a Források 
szerkesztõsége!

   Hús vét
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Tisz telt pol gár mes ter Úr! 
Alig két hét telt el a leg utol só 

be szél ge té sünk óta, de lé vén, hogy 
itt a Hús vét, meg sze ret nénk lep ni 
ol va só in kat az ün ne pi lap szám mal. 
Mi lyen új don sá gok ról tud juk tá jé
koz tat ni ol va só in kat?
Mik Jó zsef: 

Leg fon to sabb fel ada tunk a 2009
es költ ség ve tés el fo ga dá sa. Vég re 
meg kap tuk a Me gyei Ta nács tól is a 
ke ret szá mo kat, és ki tud tuk dol goz ni 
a vá ros költ ség ve tés ter ve ze tét. Sem
mi vel sem nő a költ ség ve tés a ta valy
hoz ké pest, ke ve sebb, mint 50 mil li
árd ré gi lej. A ta valy ról át hoz tunk 19 
mil li árd lejt, amit fő leg be fek te tés re 
sze ret nénk for dí ta ni. A költ ség ve tés 
mint egy 30%át az ok ta tás ra for dít
juk. Ez ke ve sebb, mint amit sze ret
nénk az óvo dá ra, is ko lá ra for dí ta ni, 
de re mél jük, hogy még pá lyá za tok ból 
is fo gunk pénzt hoz ni. Sze ret nénk 
foly tat ni az el kez dett be fek te té se ket, 
de úja kat is in dí tunk. Na gyon gaz dag 
a be fek te té si lis tánk, 29 pont ból áll, 
eb ből 9 elő ta nul mány és ki vi te li terv. 
Ki emelt he lyen sze re pel a tu riz mus, 
ugyan is a vá lasz tá si kam pány ban is 
azt vál lal tuk, hogy Bor szé ket ki emel
jük a holt pont ról. Má jus ele jén in dul
hat a Bor vi zek út ja. A ter ve ket vég le
ge sí tet tük. Már em lí tet tem a múlt kor 
is, hogy in dul a Kul túr ház fel újí tá sa, 
va la mint a sí pá lya meg épí té se. Sze
ret nénk mo der ni zál ni a felsőborszéki 
pi a cot, az alsóborszéki köz pon tot. 
Foly tat juk az őszön el kez dett jár da ja
ví tá so kat. Az ősszel nem fi zet tünk ki 
1,5 mil li árd lejt, a ki vi te le ző most ne
ki fo gott és el vég zi azt, ami re az ősszel 
a rossz idő ko rai be áll ta mi att nem 
tu dott el vé gez ni vagy pe dig rosszul 
vég zett el. Ki ja vít juk a Kár pá tok út ját, 
itt be se gít a Romaqua is. Egykét ut cát 
ki kö ve zünk, jár ha tó vá te szünk. Meg
em lí te ném, hogy ad dig fon to sabb út
ja ví tá so kat nem fo gunk vé gez ni amíg 
az il le tő sza ka szon ki nem cse rél tük a 
víz és a szenny víz ve ze té ke ket, ami kor 
meg van nak ezen mun ká la tok ak kor 
majd jö het az asz falt ré teg. 

Ha tás ta nul má nyo kat ké szí tünk a 
Ke ze lő bá zis meg épí té sé re, a Ke rek
szék tu risz ti kai park ki ala kí tá sá ra, az 

utak fel újí tá sá ra, a Hármasligetben 
egy sport komp le xum ki ala kí tá sá ra, 
a tömbházlakások hő szi ge te lé sé re. A 
Me gyei Ta nács tól kap tunk 4 mil li árd 
ré gi lejt fej lesz tés re, amely ből 2 mil li
ár dot a Bor vi zek út ja ön ré szé be, 1.5 
mil li ár dot a Kul túr ház ja ví tá sá ra és 
500 mil li ót a sí pá lya épí té sé re.

A múlt hó nap vé gén a Tu risz ti kai 
Mi nisz té ri um két mi nisz te ri ta ná cso
sa volt Bor szé ken, akik két na pon át 
te rep szem lét tar tot tak, mint egy fel
tér ké pez ve a je len le gi hely ze tet, és 
ami a leg fon to sabb a te en dő ket. Ők 
is be lát ják, hogy ezt a hely ze tet he lyi 
erő ből nem le het meg ol da ni. Biz to sí
tot tak ar ról, hogy a töb bi mi nisz té ri u
mo kat is ka pa ci tál ják, hogy Bor szék re 
pénzt fek tes se nek be. Úgy a Tu risz ti
kai Mi nisz té ri um, mint a He lyi Ön
kor mány zat cél ja a balneoturizmus 
fej lesz té se. En nek ér de ké ben kezd tük 
el gyor sí tott ütem ben a lát vány ter
vek és a ki vi te le zé si ter vek ké szí té sét. 
Jó hír, hogy Elena Udrea mi nisz ter 
asszony azt nyi lat koz ta a rá di ó nak, 
hogy Bor szék öt év múl va úgy fog ki
néz ni, mint fény ko rá ban. Az új Ke ze
lő köz pont 2 mil lió euróba ke rül, de 
ez a ki in du ló pont a balneoturizmus 
fe lé. Ezt kö vet he ti a welnessfür dő és 
a töb bi szol gál ta tás. Hang súlyt fek
te tünk a síturizmusra, mert ez is öt 
hó na pos tu ris ta for gal mat biz to sí ta na 
a vá ros nak. Ígé re tet kap tunk a ke ze
lő bá zis ki vi te li ter ve i nek va la mint a 
sí pá lya mun ká la ta i nak tá mo ga tá sá ra.

A Ven dég vá rók Szö vet sé gé vel 
meg ál la pod tunk, hogy az Ön kor
mány zat, a pol gár mes ter hang sú
lyo sabb sze re pet vál lal és he ti rend
sze res ség gel szer ve zünk prog ra mot 
az ide ér ke ző ven dé gek nek. Ma már 
nem elég egy tisz ta ágy és egy te le ví
zió ah hoz, hogy a tu ris tát ide csa lo
gas suk. A GyilkostóBor szék Egye sü
let ke re té ben is sok tu ris ta fog ér kez ni 
te le pü lé sünk re, de ezek nek is ran gos 
prog ra mot kell biz to sí ta ni. Er re kell 
stra té gi át ki dol goz zunk.

Né pi für dő épí tő ka lá kát szer ve
zünk, ahol kül föl di és ha zai ön kén
te sek fog nak se gí te ni ab ban, hogy a 
Na po zó ban ki épít sünk egy sza bad
té ri für dőt. Itt szá mí tunk a bor szé ki 

ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra és a 
la kos ság hoz zá ál lá sá ra is. Most tud
juk bi zo nyí ta ni, hogy van kö zös sé gi 
össze fo gás. En nek az új lé te sít mény
nek az át adá sá ra a Bor szé ki Na pok 
ke re té ben ke rül sor.

Kö ze le dik a ta vasz, ho gyan ké
szül a vá ros?
Mik Jó zsef: 

Va ló ban hir te len ta va szo dik. A 
ta valy ko rán le esett a hó, és nem tud
tuk el vé gez ni az őszi nagy ta ka rí tást. 
Ezért most gyor sí tott ütem ben kell 
cse le ked nünk. Nem csak a par kok
ban, pa tak med rek ben, er dő al ján van 
sze mét, ha nem a tömb há zak kö rül is. 
Ezért meg ké rem a la kó so kat, hogy 
min den ki el ső sor ban a por tá ja kö rül 
vé gez ze el ezt a mun kát, de szí ve sen 
vesszük a vá ros park ja i nak a szé pí
té si mun ká la ta i ban va ló rész vé telt. 
A ta valy a te rep mo to ro sok vé gez tek 
ha son ló mun kát a Borpa tak med
ré nek ta ka rí tá sá ban, vagy a ta nu lók 
a Bar lan gok kö rül. Az össze gyűj tött 
sze me tet a pol gár mes te ri hi va tal el
szál lít ja, csak je lez ni kell hon nan kell 
fel emel ni. Meg ké rek min den kit ne 
ala kít sunk ki ki sebb sze mét te le pe ket 
a vá ros bel te rü le tén, aho gyan a Ke rek 
sport pá lya mel lett, a Ná das ut ca ele
jén vagy a Hét ve zér sé tány vé gén tör
tént. Min den ki ér de ke, hogy a vá ros 
szebb le gyen.

Az utol só ön kor mány za ti ülé sen 
szó vá tet tem, hogy jó len ne Bor szé
ken is egy Köz jegy zői iro da. Mi a 
hely zet ez zel kap cso la to san?
Mik Jó zsef: 

Öröm mel tu da tom a la kos ság gal, 
hogy fo lya mat ban van egy köz jegy
ző nek az al kal ma zá sa. Je len le gi gond, 
az iro da he lyi ség biz to sí tá sa. De szá
mí tá som sze rint egy hó nap alatt tu
dunk iro dát biz to sí ta ni szá má ra, és 
ak kor nem kell Maroshévízre utaz ni 
hi va ta los ügyek in té zé sé ért.

Lé vén, hogy nagy hé ten va gyunk, 
min den ked ves bor szé ki la kos nak, a 
For rá sok ol va só i nak kí vá nok kel le
mes Hús vé ti ün ne pe ket!

Kö szö nöm a tá jé koz ta tást, és én 
is ál dott Hús vé tot kí vá nok mind
nyá juk nak.   

Far kas Ala dár

Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, Bor szék 
pol gár mes te ré vel (2.)
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Hús vét a nép ha gyo mány ban

  Lelki napok

A hús vé ti ün nep kör né pünk hit vi lá gá ban és szo ká sa i ban 
igen je len tős volt. E hi e del mek és szo ká sok egy részt ősi, úgy 
szok tuk mon da ni po gány ere de tű ta vasz vá ró, ta vaszt elő csa
lo ga tó szo ká sok, más részt egy há zi ere de tű ek. A ha tárt azon
ban nem le het éle sen meg von ni a ket tő kö zött, hi szen a köl
csön ha tás rend kí vül erős volt. Gon dol junk ar ra pél dá ul, hogy 
a tűzvíz, zöld ág, étel szen te lés a po gány gya kor lat ból a ke
resz tény li tur gia ré szé vé lett.

 A hús vé ti ün nep kör ben leg fon to sabb sze re pe a víz nek 
volt, a VÍZ tisz tí tó, gyó gyí tó, ter mé keny ség va rázs ló ere jé be 
ve tett hit alap ján. A hús vé ti lo cso lás szo ká sát min den ki is me
ri vá ro son és fa lun egy aránt. A hús vét hét fő ré gi el ne ve zé se: 
víz be ve tő, vízbehányóhétfő szem lé le te sen ér zé kel te tik a lo
csol ko dás ré gi mód ját. A hús vé ti ün nep kör ben ugyan ilyen 
fon tos sze re pet ját szik a TO JÁS, amely kü lö nö sen eb ben az 
idő szak ban ter mé keny sé gi szim bó lum. Pi ros szí ne, dí szí tett 
hé ja fo koz za je len tő sé gét. A hí mes to já sok kar colt vagy vi a
szos, fes tett dí szít mé nyei: vi rág, ál lat vagy geo met ri kus mo
tí vu mai a nép mű vé szet, sa já tos tá ji íz lés meg nyil vá nu lá sai. A 
mo tí vu mok sa já tos jel rend szer ének üze netés ér ze lem köz ve
tí tő fel ada ta is volt. Ta lán ezt a fel ada tot ma is be töl tik a szebb
nél szebb hí mes to já sok, ame lye ket a fi úk kap nak köl ni vi zes 
lo csol ko dás sá sze lí dült „ön tö zé sü kért.” A né pi hu mor, tré fa
csi ná ló szán dék rej tő zik a lo cso ló ver sek ben is mint pl.

„Aj tó mö gött ál lok,
Pi ros to jást vá rok,
Ha nem ad nak to jást,
Es tig is itt ál lok.”

A ta vasz be ho za ta lá nak, jel ké pe zé sé re vagy kö szön té sé re 
sok he lyütt szo kás volt a ZÖLDÁGHORDÁS, ZÖLDÁGJÁRÁS. 
Má ig is is mert gyer mek já ték for má já ban (Bújj, bújj, zöld ág). 
A ta va szi el ső ki haj tás kor az ál la to kat zöld ág gal te rel ték a me
ző re. Nem csak hús vét kor, de az egész ta va szi ün nep kör ben 
szá mos szo kás ban volt fon tos sze re pe a zöld ág nak. A zöld ág 

egy há zi meg fe le lő je a BAR KA, me lyet vi rág va sár nap szok tak 
meg szen tel ni. A meg szen telt bar ká nak a ron tás ban és a gyó
gyí tás ban, go noszés fé reg űzés ben, de még a dör gés és vil lám
lás el há rí tá sá ban is fon tos sze re pet tu laj do ní tot tak.

 Ta va szi ün ne pünk ne vét is a sa já tos ma gyar szó hasz ná lat 
ala kí tot ta ki, ezt a ne vet a hús ma gunk hoz vé te lé ről kap ta. A 
tör té ne ti hús vét így vé ső dött a nép szo ká sa i ba, ha gyo má nyá
ba, nyel vi le le mé nyé be, mű vé sze té be. Is me rünk olyan szó lá
so kat, me lyek a hús vé ti ün nep kör ben gyö ke rez nek: 

Jú dás pénz: igaz ügy el áru lá sá ért ka pott pénz díj
Jú dás csók: a sze re tet meg nyil vá nu lá sá val va ló rút vissza

élés, áru ló jel
Kál vá ri át jár: az élet ben so ro za tos ne héz sé gek kel ta lál ja 

ma gát szem be
Mo som ke ze i met: nem ár tom ma gam sem mi be, bár tud

nék se gí te ni
Krisz tus ko por só ját se őriz ték in gyen: fi nom cél zás ar ra, 

hogy az élet ben sem mit sem ad nak in gyen
 Le het ne foly tat ni, de íze lí tő nek ennyi is elég ta lán. Kiki 

ma ga csa lád já ban, la kó he lyén bi zo nyá ra ta lál ko zott már ilyen 
és eh hez ha son ló szó lás mon dás ok kal.

Petrőczi Éva: Roz ma ring cí mű ver sé vel kí vá nunk min
den ki nek em lé ke ze tes, szép HÚS VÉ TOT!

Ne kem nem a pál ma,
a halksze líd,
de az il la tosszú rós
roz ma ring

A HÚS VÉ TI FEL TÁ MA DÁS VI RÁ GA.
Hogy el ne hagy jon
a meg har colt ke gye lem
roz ma ring,
cse rép nyi ker tem
Élet fá ja, ma radj ve lem.

Ballai Er zsé bet  

Április 2. és 4. között lelki napokat tartottak a borszéki 
katolikus egyházközösségben. A fiatal Sepsiszentgyörgyön 
szolgáló Ambrus István atya (ez   volt az első missziója!) 
a   szentmise keretén belül elmélkedéseiben a hitről, a 
reményről és a szeretetről beszélt a híveknek, érthetővé 
és tapinthatóvá téve ezeket a fogalmakat. Elmélkedéséből 
képet alkothattunk, hogyan működnek ezek az értékek 
mindennapjainkban, ugyanakkor tükröt is tartott elénk 
hogyan éli meg mindenki hitét, reményét, szeretetét, 
szerelmét. Helyesen vagy engedve  a sok csábításnak, 
amelyek minden oldalról ostromolnak...Az utolsó napi 
elmélkedést az atya a keresztény családnak  szentelte. Egy 
szép példa segítségével (a földi menyország megfestése) 
vezetett rá arra, hogy a hitben, reményben, szeretetben 
élő család, minden gond és nehézség ellenére is, a földi 
menyországot jelentheti. S ha a társadalom e kis sejtje 

lelkileg egészséges, akkor a nagy egység: a nemzet, 
estünkben a magyar nemzet sem züllhet, nem veszhet el. 
A nagy egység: a nemzet megmaradása a családok lelki, 
erkölcsi egészségétől függ. Ambrus atya elmélkedései 
valóságos csoportterápiát jelentettek a hívek számára, értő 
füllel és érző lélekkel hallgatva őt lelkiekben feltöltődve 
távozhattunk Isten házából. Ambrus atya azokra is gondolt, 
akik koruknál, betegségüknél fogva nem tudtak elmenni a 
templomba. Otthonukban látogatta meg őket. Áldoztatot 
és lelki vigaszt nyújtott ezeknek az embereknek is. Csak 
hálásak lehetünk, hogy nekünk, borszékieknek  szerencsénk 
volt hallgatni szép és felemelő szavait. Adjon az Isten erőt, 
egészséget Neki, hogy hivatását mindenkori hívei lelki 
épülésére és hasznára nagyon sokáig  gyakorolhassa! Mi 
meg reménykedjünk, hogy el fog még jönni közénk.

Kolbert Tünde
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A ditrói cser ké szek már ha gyo má nyo san, min den 
év ben meg szer ve zik a Már ci us 15i tör té nel mi cser
kész ve tél ke dőt. Az idén is, akár csak ta valy, már ci us 
utol só hét vé gé jén tar tot ták ezt a ve tél ke dőt. An nak 
el le né re, hogy a fel hí vás raj ta volt a cser kész le ve le ző 
lis tán és or szá gos ren dez vény ként hir det ték, csu pán 
há rom te le pü lés, Gyergyóújfalu, Bor szék és a há zi gaz
da Ditró csa pa tai ne vez tek be. Ez sem mi vel nem csök
ken tet te a ren dez vény szín vo na lát, amely re az idő sek 
Klub já ban ke rült sor. A szer ve ző, Lo vag Takó Já nos 
cser kész csa pat rover ko rú cser ké szei ki fo gás ta la nul 
ele get tet tek a szer ve zés sel já ró fel ada tok nak. A be me
le gí tő be szél ge té sek, tí zó ra i zás után a háromfős csa
pa tok be mu tat koz tak, majd az 184849es for ra da lom 
és sza bad ság harc cal kap cso la tos is me re te ik ről tet tek 

ta nú bi zony sá got. A tár gyi tu dás mel lett a ver seny zők 
szá mot ad tak kre a ti vi tá suk ról, Kos suthnó ta tu dá suk
ról. Kel le mes, ben ső sé ges lég kör ben zaj lott ez a cser
kész ta lál ko zó, ahol min den ki jól érez te ma gát. Amíg 
a zsű ri el bí rál ta a csa pa tok te vé keny sé gét, a részt ve vők 
Bardócz Er zsé bet, volt cser kész ve ze tő irá nyí tá sá val 
újabb Kos suth nó tá kat ta nul tak, il let ve a már is mer
te ket éne kel ték. Újabb fa la to zás, te á zás után cser kész
já té kok kal tet ték vál to za to sab bá a ta lál ko zót. A bor
szé ki cser kész csa pa tot Lőrincz Lin da, Koz ma Edit és 
Pé ter Edi na kép vi sel ték.

Gra tu lá lunk a szer ve zők nek ezért a szép és tar tal
mas ren dez vé nyért.

Far kas Ala dár

Már ci us 27én a Zimmethausen Is ko la köz pont 
Do ku men tá ci ós és In for má ci ós Köz pont já ban ke rült 
sor  Nagy Zol tán „Ami kor meg érint a fény” cí mű kö
te té nek a be mu ta tó já ra. 

Nagy Zol tán 1961ben szü le tett Se ges vá ron. Éle te 
nagy ré szét Ma ros vá sár he lyen töl töt te, 2004től bor szé
ki la kos. Ter mé szet gyógy ászat tal fog lal ko zik. Ír ni egy 
pszi cho ló gus és édes any ja biz ta tá sá ra kez dett. Írá sa it a 
Nép új ság, az Átal ve tő és a For rá sok kö zöl ték. Te het sé
gét édes any já tól és a fel me női kö zött lé vő „nyu ga tos” 
Osváth Er nő től örö köl te. A kö tet egy ön ma gát ke re ső és 

meg is ta lá ló em ber val lo má sa, aki har mó ni á ban él a 
ter mé szet tel.  Írá sai nagy ré sze bor szé ki ihletettségű, 
kö te té vel a he lyi bib li og rá fia is gaz da go dott. A szer
ző írá sa it Sárpátki Ág nes ol vas ta fel nagy át ér zés sel, 
majd kö tet len be szél ge tés ala kult ki a meg je lent né pes 
tisz te lők és a szer ző, il let ve élet tár sa és egy ben imp
resszá ri ó ja kö zött. 

Alul írott kö szö ne tet mond az is ko la igaz ga tó já nak, 
Ko vács Jú li á nak és Radeanu Edit ta nár nő nek,  ami ért 
he lyet ad tak a ren dez vény nek. 

Kolbert Tün de

Zúg Már ci us

Könyv be mu ta tó
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Ta va szi nagy ta ka rí tásTömb há za ink hő szi ge
te lé sé ről

Vég re itt a ta vasz. Már ide je, hi szen a tél ko ráb
ban ér ke zett, mint sze ret tük vol na. No vem ber 21én 
21 cmes hó je lez te a tél be kö szön té sét. Nem volt túl 
ne héz tél, de elég hosszú ah hoz, hogy meg un juk. Na, 
de itt van a min den ki ál tal várt ta vasz. Túl a ta va szi 
fá radt sá gon és a té li le tar gi án, a ta vasz hír nö kei mel
lett elő buk kant a sok sze mét is. Ezt kell sür gő sen el
tűn tet ni. Ha le het Hús vé tig, de ha nem si ke rül, ak kor 
a Föld Nap já ig.

Saj nos úton, út szé len, pa ta kok med ré ben, er dő szé
len ott ék te len ked nek a la ko sok ál tal szét do bált ha
szon ta lan tár gyak. Ez azért is fur csa, mert évek óta 
rend sze res sze mét szál lí tás van a vá ros ban. Min den ki 
fi ze ti a hul la dék szál lí tá si dí jat. A há zak tól he ten te el
vi szik a ház tar tá si hul la dé kot. Új, tet sze tős sze mét tá
ro lók van nak a vá ros min den pont ján. Ak kor mi ért 
kell más ho vá dob ni, vagy szál lí ta ni a sze me tet?

A ta valy is szer vez tünk né hány ta ka rí tá si ak ci ót. 
Er re az idén is sor ke rül. Már egye sek el is kezd ték. A 
volt Kö zös Mun ka Szö vet ke zet előt ti park már áp ri lis 
el ső nap ja i ban ki csa lo gat ta az ott dol go zó ke res ke del
mi al kal ma zot ta kat, akik szé pí tet tek, se rény ked tek. 
Ezt a jó pél dát re mél jük, má sok is kö ve tik. Hi szen a 
mon dás: tisz ta ud var ren des ház, min den kit kö te lez, 
hogy la kó he lye kö rül ren det rak jon. Ez a rend és tisz
ta ság le het a vá ros név jegy kár tyá ja. És ne fe led jük, 
hogy a ta valy tól élet ben van egy ver seny is: kié a leg
szebb, a leg gon do zot tabb ud var? Az Ön kor mány zat 
ha tá ro zat ban rög zí tet te el vá rá sa it a vá ros la ko sa i val 
szem ben, és kö vet ni fog ja an nak be tar tá sát. Re mél jük, 
hogy min den ki el vég zi a rá eső te en dő ket, nem csak a 
ma ga, ha nem a te le pü lés ér de ké ben is.

Far kas Ala dár

Egy sür gős sé gi kor mány ren de let alap ján 
(2009. 03. 4/18) le he tő vé vált, hogy az 1990 előtt 
épült tömbházlakások kül ső hő szi ge te lés ét el vé
gez zük. Eh hez vi szont az szük sé ges, hogy a la kás
tu laj do no sok szö vet sé ge (a tu laj do no sok több sé ge) 
akar ja ezt. A prog ram 2014ig lesz ér vény ben. A 
ki vi te le zé si összeg 20%át kell fi zes sék a la ko sok, 
ami elő ze tes becs lé sek sze rint 5002000 euro kö
zöt ti összeg. De ezt nem kell egy ben ki fi zet ni, ha
nem az el vég zett mun ká la tok ará nyá ban. Ér de mes 
el gon dol koz ni ezen a le he tő sé gen, mert a prog ram 
fu tam ide je után min den ki ma ga kell el vé gez ze, 
vagy vé gez tes se ezt a mun kát, ami a mos ta ni rész
arány öt szö rö se lesz. Egy pár év alatt meg té rül ez az 
összeg a fű tés ár kü lönb sé gé ből, nem be szél ve ar ról, 
hogy a tömb há zak  nor má lis kül ala kot kap nak. Ez
ál tal a szoc re ál stí lus ban meg épült pa nel há zak el
fo gad ha tó kül ala kot kap nak. Ki cse ré lik a meg lé vő 
aj tó kat, ab la ko kat termopan tí pu sú ak ra, le szi ge te lik 
a te tőt, a te ra szo kat.

A Pol gár mes te ri Hi va tal ér te sí tet te a la kó kat 
ezek ről a le he tő sé gek ről. Most a la kás tu laj do no so
kon a sor, hogy el dönt sék, él neke ez zel a le he tő ség
gel. Ér de mes meg fon tol ni.

Itt je gyez ném meg, hogy már van nak jó kez
de mé nye zé sek egyes la kó bi zott ság ok ré szé ről. Az 
Eminescu ne gyed ben nem csak a be já ra ti aj tót cse
rél ték ki (ami 51 mil lió lej be ke rült), ha nem ka pu te
le font sze rel tek fel, ez ál tal ki zár ták a nem kí vá na tos 
sze mé lye ket a lép cső ház ból. 

Far kas Ala dár

Szemétlerakat az erdő
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Az RMDSz Te rü le ti Szer ve ze te már ci us 22én tar
tot ta tiszt újí tó kül dött gyű lé sét, ahol Petres Sán dor, le
kö szö nő te rü le ti el nök he lyett Bende Sán dort vá lasz
tot ták. Az új el nök maroshévízi vil la mos tech ni kus, 
aki a ta valy ál lam vizs gá zott jog ból. Ígé re te sze rint úgy 
a gyergyószentmiklósi, mint a vi dé ki em be rek ér de ke
it fog ja kép vi sel ni leg jobb tu dá sa sze rint. A kül döt tek 
meg vá lasz tot ták az alap sza bály zat fel ügye lő bi zott sá
got, az eti kai bi zott sá got, il let ve az el len őr ző bi zott
sá got, majd meg sza vaz ták a kong resszu si kül döt tek 
név so rát. Áp ri lis 25én tart ja az RMDSz azt a rend
kí vü li Kong resszu sát, ahol alap sza bály zat mó do sí tást 
vé gez nek. Az or szá gos ve ze tés ré szé ről Ke le men Hu
nor par la men ti kép vi se lő, or szá gos ügy ve ze tő el nök 
vett részt.

A tes tü let egyöntetetűen el fo gad ta azt a ja vas la tot, 
hogy til ta ko zó ál lás fog la lás szü les sen több té ma kör
ben. El ső ként az ok ta tás te rü le tén ki ala kult ál dat lan 
ál la po tok el len, ne ve ze te sen a IXes be is ko lá zá si terv 
el len, ahol me gyénk hét ma gyar osz tállyal ka pott ke
ve seb bet, mint ahány nyol ca di kos vé gez. A mi nisz
té ri um jó vá ha gyott két ro mán tan nyel vű óvó nő ta

ní tó nő kép ző osz tályt, de ma gyar nyel ven egyet sem. 
Ra gasz ko dunk ah hoz, hogy me gyénk ben to vább ra is 
ma gyar fő tan fel ügye lő irá nyít sa a tan fel ügye lő sé get, 
és a tan fel ügye lők nem ze ti sé gi össze té te le tük röz ze 
a ma gyar nyel vű ok ta tás ará nyát. Til ta ko zunk a mi
nisz ter asszony azon in téz ke dé se el len, hogy a kö zép
is ko lá ban csök ken jen a test ne ve lé si órák szá ma.

A má so dik ál lás fog la lás a ma gyar alprefektus le
vál tá sa el len irá nyul, il let ve a dekoncentrált hi va ta lok 
ma gyar ve ze tő i nek le vál tá sa el len. A har ma dik, de fon
tos sá gi szem pont ból nem utol só az a til ta ko zás, ami az 
or szá gos RMDSz ve ze tés azon kez de mé nye zé se el len 
irá nyul, hogy fel akar ja szá mol ni a te rü le ti RMDSz 
szer ve ze te ket, egye sít ve egyet len me gyei szer ve zet be. 
Ez az in téz ke dés hát rá nyo san érin te né Gyergyó vi dé
két, amely amúgy is hát rá nyos hely zet ben van a má sik 
két Har gi ta me gyei ré gi ó val szem ben.

A meg ala kult Te rü le ti Kül döt tek Ta ná csá ban Bor
szé ket há rom sze mély kép vi se li: Mik Jó zsef pol gár
mes ter, Sza bó Ti bor al pol gár mes ter és Far kas Ala dár, 
ön kor mány za ti kép vi se lő.

Far kas Ala dár

Far kas Ala dár a vá ros tel jes el lá tá sá ért fe lelt, úgy az 
éle lem, mint az ipa ri cik kek be szer zé se hoz zá tar to zott. 
A bü ró dön té se ér tel mé ben a Nép ta nács mel lett mű kö
dő 7es tör vény, új ra kez di te vé keny sé gét. Meg tör tént 
a szol gá la to sok ün ne pi be osz tá sa: 24én Kolbert Jó zsef 
volt szol gá lat ban es te 9 és reg gel 8 óra kö zött. Ka rá
csony nap ján Va um Fe renc (0821 h.) és Lő rinc Pál (21
08 h.), Ka rá csony má sod nap ján Reichenberger Il di kó és 
Creangă Gh. Panainte Vasile mi li cis tát a ka to na ság me
ne kí tet te el Bor szék ről.

De cem ber 26án dé li egy óra kor össze ült az Ide ig
le nes De mok ra ti kus Bi zott ság. Is mer tet te a bü ró össze
té tel ét és a fel adat kö rö ket.  El ha tá roz ták, hogy a te vé
keny sé get új ra kell kez de ni min den egy ség nél. Butiurcă 
P. je lez te, hogy az élel met to vább ra is éssze rű en kel le ne 
szét osz ta ni, egy kg/fő. Ennyi re elég az ezer ki lo gramm 
hús, amit kap tunk. Az Üdül te tő Vál la lat nál Eigel Ti bor 
és Far kas Ala dár meg szer vez te az új ve ze tő vá lasz tást. A 
21 ta gú új ve ze tés nek lett egy 7 ta gú bü ró ja, an nak el nö
ke Iancu Romeo, al el nö ke Fokt Má ria és Ko vács Gé za, 
épí tész mér nök. Ugyan az nap, 11 óra kor ülé se zett a Ha
za fi as Gár da is: Creangă Gheorghe, Dinu Dobre, Kolbert 
Jó zsef, Lő rinc Pál, Mârza Rodica, Reichenberger Il di kó, 
Va um Francisc. Meg szer vez ték a völgy híd (nagy híd), 

az Apemin, a Pos ta, a Víz gyűj tők és a Nép ta nács épü
le té nek őr zé sét. Óv in téz ke dés ként a Bor szé kime den cét 
sze gé lye ző ge rin cek re is jár őrö ket osz tot tak be. Gya nús 
sze mé lyek je len lét ét je len tet tek az 58as vil lá ból. Ál lí tó
lag az 5ös és 6os szo bá ban lé vő sze mé lyek gya nú sak. 
Rög tön el len őriz ték: H. G. és B. E. il let ve F. A. és S. S. 
lak tak, de nem vol tak ter ro ris ták. (Utó lag be le gon dol
va, nagy vak me rő ség volt, mert, ha va ló ban azok let tek 
vol na, az el len őrök kel azon nal vé gez tek vol na). Bor sos 
Krammer Fran cis ka és Sárpátki Mag dol na kar sza la go
kat ké szí tett az őr já rat ok nak. A köz vi lá gí tás ja ví tá sá ért 
vil lany égő ket sze rel tek fel a gyen géb ben meg vi lá gí tott 
ut cák ban. Az Apemin se gít sé get kért a ra ko dás hoz, 
mert az or szág min den ré szé ről kér ték a vi zet. Az is ko la 
ok ta tó mes te re in ke resz tül (Bor sos Krammer Fran cis ka 
és Sárpátki Mag dol na) ol dot tuk meg. A IX Xes ta nu ló
kat küld tük se gí te ni. Le szed tük a vá ros te rü le té ről a ré gi 
kom mu nis ta vi zu á lis pro pa gan da anya got.

Meg ér ke zett az el ső se gély szál lít mány Abasárról 
(Ma gyar or szág). A Bi zott ság dön té se ér tel mé ben az egy
há zon ke resz tül oszt ják szét a la kos ság kö zött. Birtók 
Fe renc plé bá nos, Sárpátki And rás, egy ház gond nok és 
Gá bor Jó zsef se gít sé gé vel ké szült 303 cso mag (fő leg éle
lem), amit szét osz tot tak a rá szo ru lók nak. Er re dé li 12 

Tiszt újí tó kül dött gyű lés

A rend szer vál tás két év ti ze de (3. rész)
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óra kor ke rült sor. A Bi zott ság meg fo gal ma zott egy kö
szö nő le ve let az Abasáriaknak.

El ké szült az in téz mény új két nyel vű cég táb lá ja, 
Moldovan Ge or ge jó vol tá ból.

 De cem ber 27én meg be szé lés a szil vesz te re zés 
meg szer ve zé sé re. So ká ig ké tes volt, hogy lesze egy ál
ta lán szil vesz ter. Egye sek vé le mé nye sze rint nem kel
le ne ez zel fog lal koz ni, má sok el len ke ző leg, azt han
goz tat ták, hogy igen is meg kell szer vez ni, nem sza bad 
vissza mon da ni a je lent ke zé se ket. Vé gül meg szü le tett a 
dön tés: le gyen szil vesz te re zés, ma xi mum ezer sze mély 
rész vé te lé vel. Ez zel a fel adat tal Iancu Romeo, a Für dő
vál la lat igaz ga tó ja és Butiurcă a Ke res ke del mi egy sé gek 
ko or di ná to ra fog lal ko zott. Ét ola jat Jász vá sár ról, húst a 
hé ví zi ICRA tól le he tett be sze rez ni. Dé li 12 óra kor ke
rült ki osz tás ra az ezer ki lo gramm hús, amit elő ző nap 
ren del tek. A me gyei Meg men té si Front uta sí tá sá ra hét 
fő re kel lett kar csú sí ta ni a he lyi bi zott sá got: Eigel Ti bor, 
Erhan Ioan, Giosu Gheorghe, Far kas Ala dár, Ko vács 
Gé za, Máthé Je nő, Virginás Ár pád. A Ha za fi as Gár da 
ré szé ről Dinu Dobre volt az ügye le tes.

De cem ber 28án, 14 órai kez det tel, az is ko lá nál ala
ku ló ülést tar tot tunk. Meg erő sí tet tük tiszt sé gé be a volt 
igaz ga tót, Ko vács Jú li át. 

Be von ták Ichim Sebastian (Alexandru) mű kö dé si 
en ge dé lyét, mert a ba zár el kob zott árut is for gal ma zott. 
Meg ala kí tot ták a ke res ke del mi egy sé gek el len őr ző bi
zott sá gát, Szőcs Ist ván bá nya mes ter ve ze té sé vel.

A Ha za fi as Gár da ré szé ről Mârza Rodica or vos nő 
volt az ügye le tes.

Az Apemin, a dél utá ni vál tás ba tíz ta nu lót kért a ra
ko dás hoz.

Az IBC nek szál lí tot tak 300 kg ha lat, 350 kg csir két 
az OCL n ke resz tül.

Eigel Ist ván je lez te, hogy a Hét ve zér nél el rom lott a 
víz pum pa, amit sür gő sen meg kel le ne ja ví ta ni. Fel hív ta 
a fi gyel met, hogy ér te sü lé sei van nak, hogy meg akar ják 
mér gez ni a vá ros ivó vi zét. Meg kell erő sí te ni az őr sé get. 
Nincs őr ség a Kisbeszterce víz ház nál sem.

Az őr já rat el len őriz te a ví kend há za kat, ne hogy el
len sé ges erők fész kel jék be ma gu kat.

Újabb ren de lés Szil vesz ter re, 1300 csir ke, amit az 
IJPPSH fog el hoz ni. A Szén bá nya adott bá nya lám pá kat 
az éj je li őrök nek, akik jár őröz tek a vá ros te rü le tén.

Köz ben já rás ra ki utal tak 2600 lejt a gye re kek ka rá
cso nyi aján dé ko zá sá ra 388 is ko lásnak és 63 óvo dás nak.

De cem ber 29én se gély szál lít mány ér ke zett Kocsord
ról (Ma gyar or szág). A kül dött ség tag jai: Barkaszi Sán
dor, Ba logh Ist ván, Paj tás Zsig mond, Magyari Er nő, 
Ródi Bá lint és Ju hász Bé la ve ze té sé vel.

Az Apemin új ra se gít sé get kért a ra ko dás hoz.
A me gye uta sí tá sá ra a NMFet 15re kel lett csök ken

te ni, az ope ra tív ve ze tés 7 fős ma radt. Tit ká ra Vaida Va
len tin lett. Fel osz lat tak min den tár sa dal mi és po li ti kai 

szer ve ze tet. Kö zöl ték a vil la mos ener gia árát, 0,65 lej/
KW. A fris sen meg je lent tör vény ér tel mé ben meg ala kult 
a FSN (Fron tul Salvării Naţionale), ma gya rán a Nem ze ti 
Meg men té si Front bor szé ki szer ve ze te (LÁSD AZ ALA
KU LÓ JEGY ZŐ KÖNY VET).

A hét köz na pi te en dők: a böl cső de kony há já nak ki
me szel te té se,

– köztisztaság biz to sí tá sa,
– az el rom lott tűz ol tó au tó meg ja ví tá sa (Moldován 

Je nő, Vild Gá bor),
– az Apemin ra ko dá sá nak se gí té se, 37 va gon vi zet 

kel lett küld je nek szil vesz ter re.
– ara gáz pa lackcse re biz to sí tá sa,
– 6000 to jás be szer zé se szil vesz ter re,
– élelmiszer ki uta lá sok 30 na pos mi sé re,
– az üz le tek nyit va tar tá si prog ram ját sza bá lyoz ni,
– a Ben zin kút prog ram já nak meg hosszab bí tá sa,
A kö vet ke ző nap (de cem ber 30án) 12 órá tól új ra 

össze hív ták a NMF et.  Az el len őr ző bi zott sá got öt ta
gú ra bő ví tet ték, hogy el tud ják lát ni a te en dő ket, rend
sze re sen el len őriz ték a ke res ke del mi egy sé ge ket. Bi zo
nyos ház tar tá si cik ke ket még min dig ra ci o na li zál va 
ad ták: ara gáz pa lack, hű tő szek rény, szí nes TV, stb. Az 
éle lem is ne héz he lyen állt. Balla Fe renc ho zott agy au
tó sző lőt. A szil vesz te re zés hez még min dig hi ány zott az 
ital. Gyor san ren del tek 56 re kesz ko nya kot és 22 re kesz 
zi la hi pá lin kát, cit rus fé lé ket, 500 kg sző lőt. Eb ben se gí
tett a hé ví zi ICRA (Vodă). 

A mai gyű lé sen is mer tet ték a fel adat kö rö met:
1. Oktatás  az Ál ta lá nos Is ko la, a Pi o nír ház és az 

Óvo da te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
2. A Szo ci á lis és Kul tu rá lis Bi zott ság irá nyí tá sa: Kul

túr ház, Vá ro si Könyv tár, Mo zi és a Fú vó sok te vé keny sé
gé nek el len őr zé se és irá nyí tá sa,

3. A Vá ro si Sport ta nács irá nyí tá sa, pon to sab ban a 
Sport egy let tá mo ga tá sa,

4. Ter mé szet és Mű em lék vé de lem,
5. A LotoPronosport te vé keny sé gé nek fel ügye le te,
6. Szo ci á lis prob lé mák,
7. Köz egész ség ügy.
Köz ben ér ke zett a hír, hogy egy galócási ka to nát hol

tan hoz tak ha za. Te me té sé re 31én dé li 14 óra kor ke rült 
sor.

Fel ké rés re, Lász ló Er zsé bet meg ala kí tot ta a Vá ro si 
Nő egy le tet.

A gyűj té si ak ció ered mé nye kép pen si ke rült 26600 
lejt össze gyűj te ni a Szo li da ri tá si Alap ba.

A mai jár őrö ket Moşneág Csa ba irá nyí tot ta. Kolozsi 
Öcsi a 34es vil lá nál vég zett el len őr zést, Klemenz Já nos, 
pe dig az In tim ven dég lő nél. Sza bó Sán dor mé szá ros 
hosszab bí tott prog ram mal dol go zott, hogy a húst tud ja 
tran csí roz ni a más na pi szil vesz te re zők nek. A Hol ló ban 
kény szer vá gás sal le ölt mar hát is Bor szék re hoz ták ér té

folytatás a 8. oldalon
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 Med ve va dá szat bocs kor ban (is)
Nap ja ink ban is Bor

szék egyik jel ké pe a med
ve. Ré geb ben még több 
volt a kör nyék be li er dők
ben, és sza ba don le he tett 
lő ni őket.

1900 jú li u sá ban be szá
mol nak a „Csí ki La pok”, 
hogy az el múlt na pok ban 
10 med vét lőt tek le a Bor
szék kör nyé ki he gyek ben, 
meg je gyez vén, hogy: „re
mél he tő leg meg tisz tul nak 
er de ink ezek től a bes ti ák tól.” (még pénz ju tal mat is fi
zet tek an nak, aki le lőtt egyet!).

Gyergyótölgyesi, 1900 kö rü li fény kép ta nús ko dik 
ar ról, hogy „ursu” ko mát még ido mít va, med ve tán
col ta tás ra is be fog ták. 

A köz zé tett fo tót Haiter György csá szá ri és ki rá
lyi fény ké pész ké szí tet te. Azt is tud juk pon to san, hogy 
mi kor! 1903 jú ni us ele jén ír ták a „Gyergyó” új ság

ban, hogy : „a Ku pás
ha va sok ban az olá hok 
le lőt tek egy 160 kgos 
med vét”. Va ló szí nű rit
ka nagy mé re te mi att 
örö kí tet te meg a hely
bé li fo tó grá fus. A ké pen 
bal ra lát ha tó va dász, a 
hol lói Erhan Ioan. A 
jobb ol da lon ha son ló 
ka lap ban a szin tén fa lu
be li Dorneanu Vasile. A 
kö zép ső há rom sze mély 

gyergyószárhegyi ma gyar, ér de kes mó don mind bocs
kor ban!

A fény kép már 1907ben meg je lent egy bor szé ki 
ké pes la pon, majd 1940 kö rül is mét (lásd a ké pet). Na
gyon rit ka volt, hogy ilyen ese ményt meg örö kí tet tek. 
A te ma ti kai va dá szat ka te gó ri á ba is so rol ha tó ez az 
ese mény.

Pethő Cson gor 

ke sí tés vé gett. Rög tön fel me rült a gon do lat, hogy Bor
szé ken vissza kel le ne ál lí ta ni a vá gó hi dat. Ka to nai be hí
vó ér ke zett Barză Marius és Straff Kar csi ré szé re. Ja nu ár 
4én kel lett je lent kez ze nek a Me gyei Had ki egé szí tő Hi
va tal nál. Bé kél te té si mun ka: Kémenes au tó ve ze tő össze
ve re ke dett Sza bó Jan csi val.

De cem ber 31. Mun ka nap volt ez is. Köz ben foly tak 
az elő ké szü le tek az el ső sza bad szil vesz ter meg ün nep lé
sé re. Mi Saj gó Ignácéknál szil vesz te rez tük, de gyak ran 
le men tünk a köz pont ba, hogy lás suk nin cse neke gon
dok. Fe le más szil vesz ter, leg alább is szá munk ra.

A szil vesz ter csend ben zaj lott le (a 34es vil lában), 
nem volt se hol sem mi lyen in ci dens. Ál lan dó szol gá lat 
volt, be le ért ve a köz úti for gal mat is.

El jött az új év. El ső mun ka nap. Vég le ge sí tet tük a na
pi prog ra mot: 7–15,30. Már nem kel lett túl óráz ni, éj
jelnap pal ké szen lét ben len ni. Nor ma li zá lód ni lát szott 
a po li ti kai hely zet. A fi a ta lok ból in ter ven ció cso por tot 
ala kí tot tunk, akik jár őröz tek a rend őrök kel és a Ha za fi
as Gár da em be re i vel a vá ros ban.

 Az óvo dá nak tű zi fát kel lett biz to sí ta ni, amit meg ol
dott Vaida Va li. 

A se gély cso ma gok szét osz tá sá val Giosu Gheorghet 
bíz tuk meg.

A kö vet ke ző na pok fon to sabb ese mé nyei: meg ala kult 

a Sza bad Szak szer ve zet, amely nek Kurkó And rás lett az 
el nö ke. A Kul túr ház nál is igaz ga tó cse ré re ke rült sor. 
Creangă Gheorghe nyug díj ba vo nult. Nem akar ta sen ki 
vál lal ni az igaz ga tói tiszt sé get. Fel kér tük Kolbert Tün
dét és Reichenberger Il di kót, de egyi kük sem vál lal ta. 
Padură Gheorghe vet te át az igaz ga tói te en dő ket. A po
li ti kai köny ve ket ki vet tük for ga lom ból. Alsóborszéken 
If ú sá gi Klub nyí lik, Bajkó Sán dor ve ze té sé vel. A Me
gyei If ú sá gi Szer ve zet ala ku ló ülé sé re Virginás Ár pi és 
Ungureanu Sorin men tek el.

Az ün ne pek le jár tá val a Szén bá nya is fel vet te a mun
kát. A ré giúj ve ze tő ség: Mol nár Jó zsef, Tóth And rás, 
Kuczkó.

A vá ro si Sport egy let is meg tar tot ta az új ra ala ku ló 
ülé sét. 

Far kas Ala dár

A rend szer vál tás két év ti ze de (3. rész)
folytatás a 7. oldalról


