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Egy pil la nat ra
A nyár már köl tö zik a mély egek be,
gyü möl csöt ejt és holt le vélt az ősz,
la tin köl tő ír hat ná meg re mek be.
Ben nem csak bá nat s ké ped ker ge tőz.

El tűnt a hold is, nem kú szik fe nyők re,
egy más ég tá jon ár ván kó bo rol.
Te ben nem jár va úgy ha ladsz elő re,
mint üdv fe lé a tisz ták, bol do gok.

Hol van a he lye em ber nek, ki bű nös
s még éle té ben pok lo kon ta nyáz,
kit ész, erény és jó ta nács el ül döz

s el ejt egy dé mon, mint egy orv va dász !
Sze ret né lek egy könnyű pil la nat ra
sze ret ni úgy, mint hogy ha még sza bad na.

Kamenitzky An tal

Y

Ket tős, szép 
va rázs lat
Csak egy ki csit moz dult vol na a múlt
egy fecskeszárnnyi, ap ró rez dü lés sel
a jó irány ba, más ként ala kul
vi dá mab ban, nyílt lé lek kel, üdéb ben

az éle tem s ta lán ta lál ko zunk.
A tűnt időt a má ba lop va vissza
meg nem tör tént té vissza vál to zunk.
Az éle tünk ma rad jon múl tunk tit ka

s hogy ár nyé kunk nem egy más hoz si mult.
Be zá runk min dent sű rű hall ga tás ba,
mint bör tön őr, ki sok rab tól ta nult,

úgy néz zük egy mást bol dog meg adás sal,
mint akit vég képp el ha gyott a múlt.
S a pil la nat egy ket tős, szép va rázs lat.

Kamenitzky An tal

Az új tan év ha gyo má nyo san a ró mai ka to li kus temp lom ban meg tar tott szent mi
sé vel kez dő dött, ahol Ba kos Ba lázs he lyi plé bá nos tar tott szent mi sét. A ta nu lók nak 
szor gal mat, szó fo ga dást kí vánt, a pe da gó gu sok nak sok tü rel met és ki tar tást. 

Ezt kö ve tő en a tan év nyi tó az is ko lá ban foly ta tó dott, ahol az is ko la igaz ga tó nő je, 
Ko vács Jú lia össze fog lal ta a ta va lyi tan év ered mé nye it. 14 ta nu ló ma radt pót vizs gá
ra, eb ből 3 a kis is ko lás ok kö zül. Egyet len ta nu ló kell évet is mé tel jen. A 106 VVI
II. osz tá lyos ta nu ló 40,56%a vég zett ki len ces fö löt ti mé di á val, kö zel 38%a kö ze pes 
ered ményt ért el (78,99 kö zöt ti ál ta lá nos sal), míg 21% kö rül ér tek el he tes alat ti 
ered ményt. Az ál ta lá nos is ko lát vég zet tek mind to vább ta nul nak kö zép is ko lá ban 
vagy szak is ko lá ban. A szak mun kás kép zőt vég zet tek mind a szak má ban dol goz nak, 
il let ve to vább ta nul nak a bor szé ki Zimmethausen Is ko la köz pont ban. Akik még nem 
tud ták be fe jez ni ta nul má nya i kat, azok ré szé re ott van az es ti XI. osz tály vagy a csök
ken tett lá to ga tá sú XIII. osz tály. Az ok ta tás anya gi alap ja eb ben az év ben is so kat ja
vult. A he lyi költ ség ve tés ből 144 ezer lejt, míg a Tan ügy mi nisz té ri um tól 208 ezer lejt 
kap tunk, ami ből si ke rült be fe jez ni a higiénizálási mun ká la to kat és az épü let kül ső 
hő szi ge te lés ét. 

Az is ko la ud va rán áll az új 16 sze mé lyes Fi at Ducatto mik ro busz, amely a tá
vo labb la kó ta nu ló kat fog ja az is ko lá ba szál lí ta ni, il let ve az is ko lá tól 2 kmre lé vő 
sport te rem be. A meg nyi tó ün nep sé gen je len volt a vá ros pol gár mes te re, Mik Jó zsef, 
a he lyi rend őr ség  és a he lyi or to dox egy ház kép vi se lő je. A pol gár mes ter is ér té kel te 
az el vég zett mun ká la to kat, és az zal a fel hí vás sal for dult a ta nu lók hoz, pe da gó gu sok
hoz, hogy vi gyáz za nak ezek re az ér té kek re. Ígé re te sze rint egy hó nap le for gá sa alatt 
bir tok ba ve het jük az új sport csar no kot. Az ün ne pi be szé dek után a kis el ső sök kis sé 
meg szep pen ve mond tak ver se ket, éne kel tek. A nagy szá mú szü lői kö zös ség je len lét
ében le zaj lott ün ne pi meg nyi tó után a ta nu lók az osz tá lyok ba vo nul tak, ahol ta ní tó
ik, ta ná ra ik ki osz tot ták a tan köny ve ket és meg be szél ték a leg fon to sabb te en dő ket. 

Re mél jük, hogy ez a tan év még ha té ko nyabb lesz mind annyi unk szá má ra.  
       Far kas Ala dár

Új tan év kezdetén
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Most már ál lan dó ro vat ként je lent ke
zik ez az  in ter jú sorozat, amely nek cél ja a 
la kos ság tá jé koz ta tá sa az il le tő hó nap ban 
tör tént fon to sabb ese mé nyek ről.

Me lyek a hó nap fon to sabb tör té né sei, 
meg va ló sí tá sai?

Mik Jó zsef: to vább foly tat tuk a te re lő 
út fel újí tá sát. Kis sé mó do sí tot tuk az ere
de ti ter vet, így egy 5 cmes asz falt ré teg 
ke rül a 14 cmes kő alap ra. Ha el ké szü
lünk ve le, rög tön le zár juk a rönk szál lí tó 
au tók előtt, mert el len ke ző eset ben össze
tö rik. Már a múlt hé ten volt egy in ci den
sünk, mert rá haj tott egy 40 ton nás au tó 
és össze tört egy 10 mé te res be ton csö vet, 
amit nem rég fek tet tek le. Mi már sa ját 
költ ség ve tés ből el szá mol tunk két rész le tet 
az épí tők nek, vár juk, hogy ezt ne künk is 
el szá mol ja a SAPARD iro da. Ok tó ber 31
ig meg hosszab bí tot ták a ha tár időt. A Me
gyei Ta nács tól kap tunk 500 mil lió ré gi lejt, 
ami vel be tud juk fe jez ni a Sport csar no kot. 
Az is ko lá nál is to vább foly tat juk a kül ső 
hő szi ge te lést, ab ból a 108 ezer lej ből, amit 
nem rég kap tunk. Vég re, sok utá na já rás 
után meg kap tuk az is ko la buszt, amit nem
so ká ra be íra tunk a for ga lom ba. A vá ro si 
sze mét szál lí tás egy ko ráb bi ön kor mány
za ti dön tés ér tel mé ben át ke rült az AVE 
Huron cég hez. Er re a lé pés re szük ség volt, 

mert ez év vé gé ig a sze mét tá ro lót be kell 
zár juk. Kör nye zet vé del mi szem pont ból 
nem fe lel meg a kö ve tel mé nyek nek. Ver
seny tár gya lás alap ján ez a cég nyer te meg 
a sze mét szál lí tás jo gát. A vá rost 120 li te
res mű anyag ku kák kal lát ta el, amit he ti 
rend sze res ség gel (csü tör tö kön) szál lí ta
nak. Min den ki ki kell te gye ezen a na pon 
a ku kát a ka pu ja elé, csak on nan vi szik el. 
A tömb há zak mel lett no vem ber vé gé ig a 
Pol gár mes te ri Hi va tal el ké szí ti a sze mét
le ra kó he lye ket, aho vá a na gyobb mé re tű 
ku kák ke rül nek. A költ sé gek meg dup lá
zód nak, de ez el ke rül he tet len, mert a mi 
ese tünk ben is vesz te sé ges volt ez a szol gál
ta tás. Mi is árakat kel lett vol na emeljünk. 
Jó ütem ben ha lad nak az épít ke zé sek kel a 
tömb há zak nál, úgy az ANL, mint a szo ci
á lis la ká sok ese té ben. Jó hír, hogy ok tó ber 
ha to di ká tól ne ki fo gunk a jár da ja ví tás nak 
a Kár pá tok úton. A ditrói úton el vé gez
tük a sánc ásást, de el vár juk, hogy a la kos
ság ez után kar ban tart sa azt. Ne ki fo gunk 
a Kö ves, a Hanzker, meg a Ditrói utak 
ja ví tá sá nak. Si ke rült a Romaquával kö
zö sen új ra in dí ta ni a pi a ci (4es szá mú) 
borvízkútat, fel újí ta ni, és ál lan dó jel leg
gel üze mel tet ni. Ez ré gi kí ván sá ga volt a 
la kos ság nak. 13án le zaj lott a Tűz ol tók 
Nap ja, ame lyen ma gyar or szá gi tűz ol tók és 

ön kor mány za ti kép vi se lők is részt vet tek.
Mi kor lesz le ál lít va a rönk szál lí tás az 

or szág úton?
Mik Jó zsef: Az Eminescu ut cá ban 

már rég le ál lí tot tuk, a Kár pá tok úton még 
nem tud tuk meg ol da ni, mert a Romaqua 
egy elő re nem ké szí tet te el az ál ta lunk kért 
so rom pót. Nincs sza bad em be rük, aki ez
zel fog lal koz zon.

Két bu ka res ti (România Liberă és 
Evenimentul Zilei) lap sze rint Borszékfürdő 
ve szély ben van az új mi nő sí té si fel té te lek be
tar tá sa mi att, ami a he lyi tu risz ti kai ér de
kelt sé gű stá tu szun kat il le ti? Mi igaz eb ből?

Mik Jó zsef: Én nem tu dom, hogy 
mi re ala poz nak ezek az új sá gok, mert 
az új rend szer egy sze rűbb és könnyeb
ben tel je sít he tő. Egyet len pont ban va
gyunk tá mad ha tók, hogy nin csen he gyi 
men tő szol gá la tunk, de ezt a maroshévízi 
hegyimentőkkel meg old juk egy szer ző dés 
alap ján. Az Antena 1 su gár zott egy ama tőr 
fel vé telt, amely na gyon rossz szín ben fes
tet te le te le pü lé sün ket. Olya no kat mond
tak, hogy egyet len pan zió, szál lo da sem 
mű kö dik. Ezt a rém hírt pró bál juk meg cá
fol ni.

A vá ros Töl gyes fe lő li ki já ra tá nál ki dőlt 
az az em lék osz lop, ami a vá rost szim bo li
zál ja, mi lesz a sor sa?

 Ahogy a spor to lók nak, sőt a szí
né szek nek is mun ka esz kö ze a tes te, úgy 
mun ka esz kö ze a pe da gó gus nak a sze mé
lyi sé ge. Mi vel a pe da gó gi ai ha tás nak két
ség kí vül fon tos té nye ző je az azo no su lá si 
min ta nyúj tá sa, azért a pe da gó gus szak ma 
lé nye gé ből fa kad az az igény, hogy a pe
da gó gus pél da kép le hes sen. A pe da gó gus 
sze rep ezért a köz fel fo gás sze rint nem fér 
össze a ká ros szen ve dé lyek kel, a ma gán
élet visszás sá ga i val. A pe da gó gu si sze rep 
írat lan elő írá sai kö zé tar to zik a mű velt ség, 
a kul tu rált ság, a tár sa dal mi ak ti vi tás, a 
gye re kek irán ti oda adás. A pe da gó gus nak 
le gyen te kin té lye, de ezt ne tá vol ság tar tás
sal ér je el, a pe da gó gus le gyen szak tár gyá
nak szak em be re, de egy ben jó ne ve lő is, a 
pe da gó gus le gyen op ti mis ta, le gyen tü rel
mes, fá rad ha tat lan és így to vább... Va gyis 
a pe da gó gus le gyen em ber fe let ti em ber, 
amo lyan köz hasz nú über mensch.

 A pe da gó gus pá lya bel ső konf ik tu sai 
ép pen ezek mi att a túl zott el vá rá sok mi att 
ala kul nak ki. A szo ron ga tó, ir re á lis el vá rá

sok a gyen gébb, ki a la ku lat la nabb sze mé
lyi sé ge ket al kal mat lan ná te szik ar ra, hogy 
ér de mes azo no su lá si min tát nyújt sa nak 
ta nít vá nya ik nak. Pe dig a pe da gó gus nak 
ah hoz, hogy kö ve ten dő pél da le hes sen, 
mer nie kell ön ma gát ad ni, spon tán, sza
bad mó don vi sel ked ni.

 A sze rep elő írá sok írat la nok, ezért 
ta nul má nyo zá suk és rög zí té sük nem egy
sze rű. Ku ta tá si mód sze rek azon ban azt 
ál la pí tot ták meg, hogy a ta ná ri sze rep kör 
a „rend őr” és a „bí ró” sze rep kör éhez áll 
leg kö ze lebb. 

 Ezek a meg ál la pí tá sok egy ál ta lán 
nem újak, és a pe da gó gu sok meg íté lé se  az 
idők fo lya mán nem so kat vál to zott. Ré gi 
mon dás az is, amely sze rint el fe lejt het jük 
mind azt, amit ta ní tó ink tól ta nul tunk, de 
nem fog juk so ha el fe lej te ni a tanítónéni 
ar cát.

 A ta ní tás ban fon tos sze rep jut a mód
szer nek is, ami gyak ran kí sé rő je, ki egé szí
tő je a pe da gó gus sze mé lyi sé gé nek. Sok 
kez dő ta nár ta pasz tal ja, hogy az egye te

men ta nult mód sze rek túl el mé le ti ek, nem 
al kal maz ha tók bár mi lyen hely zet re. In
nen is lát hat juk, hogy a ta nár sá got nem le
het az egye te men meg ta nul ni; na gyon sok 
min dent össze kell gyűj te nie az ok ta tó
nak, hogy ész re ve gye a prob lé má kat, hogy 
meg ért se a hely ze te ket és al ter na tí vá kat 
ta lál jon a meg ol dás ra. Ma gya rán: meg le
het és meg  kell tanulni ta nár ként gon dol
kod ni és a szer zett el mé le tet gya kor lat ba 
ül tet ni. Itt új ra az el mé let és a gya kor lat 
üt kö zik: a min den nap ok ban az ok ta tás po
li ti ka irá nyít ja a rend szer mû kö dé sét.

 Még is ho gyan kell(ene) ta ní ta ni a 
ta nu lót? For dít suk a kér dést ön ma gunk
ra:  mi re fi gyel jünk ta nár ként? Ér de kel
jen ben nün ket a má sok – és fő leg a ta nu ló 
gon dol ko dás mód ja. A kí ván csi ság a fel té
te le an nak, hogy ki ala kul has son ben nünk 
a gyer mek fe lé irá nyu ló va ló di ér dek lő dés. 
Ha en ge dünk a má sok gon dol ko dá sa irán
ti kí ván csi sá gunk nak, ta lán haj lan dó sá got 
ér zünk majd a be csü le tes kri ti kai vi szo
nyu lás el fo ga dá sá ra is.       Ballai Er zsé bet

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

Ho gyan ta ní tunk?

folytatás a 3. oldalon



Ör ven de tes hír, hogy vég re vá ro
sunk is ren del ke zik ma gas szak ké pe sí
tés sel ren del ke ző mű em lék vé dő vel. Nem 
sok te le pü lés di cse ked het ha son ló tel
je sít ménnyel (tu do má sunk sze rint csak 
Gyergyószentmiklós, ahol Köllő Mik lós 
fő mű épí tész lát ja el ezt a fel ada tot). 

Na gyon is idő sze rű volt az a poszt
gra du á lis kép zés, amely re a BabesBo
lyai Tu do mány Egye tem Tör té ne lem tu
do mány és Fi lo zó fia ka rán ke rült sor. A 
kép zés, a Transylvania Trust kez de mé
nye zé sé re már 1998tól be in dult az ok
ta tá si mi nisz té ri um 4223as ren de le te 
alap ján. Er ről be szél get tem el Ko vács Gé
za épí tész mér nök kel, aki vál lal ta a négy
sze mesz te res táv ok ta tást, an nak el le né re, 
hogy fél éven te hat szor kel lett fel utaz nia 
Ko lozs vár ra, és részt ven nie a 33 na pos 
kon fe ren ci á kon. A 600 órás kép zés ből 
480 el mé le ti, 120 pe dig gya kor la ti fog lal
ko zás volt. A ka pott dip lo ma fel jo go sít ja, 
hogy el vé gez ze a ter ve zé si mun ká la to kat 
a fel újí tás ra vá ró mű em lék lis tán sze rep
lő épü le tek ese té ben, il let ve fel vi gyáz za 
azok ki vi te le zés ét a do ku men tá ci ó nak 
meg fe le lő en. Fon tos ada lék, hogy a szak
ki fe je zé se ket ro má nul és an go lul is el sa já
tí tot ták. A zá ró vizs ga dol go za tá nak cí me: 

Re mény szál ló re ha bi li tá ci ó ja. Na gyon 
időszerű az épü let együt tes tel jes re ha bi
li tá ci ó ja, mert már élet ve szé lyes ál la pot
ban le le dzik. Élet ve szé lyes ma gá nak az 
épü let nek is, mert be sza kadt a te te je, és 
ál la ga to vább rom lik. In di ai ér de kelt sé gű 
tu laj do no sát nem iga zán ér dek li. Saj nos, 
nem ez az egye dü li ilyen, vagy eh hez ha
son ló épü let, amely sür gős be avat ko zást 
igé nyel. Az ön kor mány zat kö ze lebb ről 
egy ha tá ro zat ter ve ze tet fog ki dol goz ni, 
ami ben meg ol dá so kat ja va sol az em lí tett 
lis tán sze rep lő épü le tek sor sát il le tő en. 
El ső lé pés ként táb lá val kel le ne meg je löl ni 
eze ket az épü le te ket, fel tün tet ve a tu laj
do nos ne vét, és az épü let épí té sé nek évét. 
Adó ked vez mény ben ré sze sí te ni azo kat a 
tu laj do no so kat, akik el kez dik a re ha bi li
tá ci ós mun ká kat, il let ve bün tet ni azo kat, 
akik nem tesz nek ele get a tör vény ben is 
elő írt kö te le zett sé ge ik nek. 

A ja ví tá so kat, bő ví té se ket vég ző ket 
kö te lez ni, hogy csak ter mé sze tes anya
go kat hasz nál ja nak, és a kül ső fal szint is 
egyez tet ni kel le ne az ur ba nisz ti kai bi zott
ság gal. Meg kell őriz ni a te le pü lés sváj ci 
épí té sze ti stí lu sát, fő leg a tör té nel mi für
dő köz pont ban, de nem csak.

Far kas
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Beszélgetés 
Mik Jó zseffel 

Mik Jó zsef: Kis sé tá vo labb kell köl töz
tes sük, mert na gyon kö zel van az út hoz. Eh
hez vi szont da ru ra van szük sé günk, de ezen 
az őszön meg old juk.

Az elő ző kér dés hez kap cso ló dó an kér de
zem: Szó volt, hogy ro vás írás sal is ki ír juk a 
te le pü lés ne vét. Mi kor ke rül er re sor?

Mik Jó zsef: egy na gyobb desz ká ra sze
ret nénk rá ír ni ma gya rul, ro má nul és ro vás
írás sal. Ez is meg lesz az ősz fo lya mán.

A hé ten ta nács ülés lesz. Me lyek a súly
pon tos na pi ren di pon tok?

Mik Jó zsef: 21 na pi ren di pon tunk van. 
Ezek kö zül ki emel ném a HARVÍZ Egye
sü let hez va ló csa ta la ko zást. Ah hoz, hogy 
pénzt tud juk le hív ni víz és szenny víz bő
ví tés re, il let ve fel újí tás ra, ah hoz szük sé ges, 
hogy csat la koz zunk egy egy sé ges szol gál ta
tó hoz. 1,8 mil lió eurót már nyer tünk, de ah
hoz, hogy a mun ká la to kat el  tud juk vé gez ni 
még újabb pén zek re van szük sé günk, kb. 
2,5 mil lió euróra. To váb bá se bes ség mé rő ket 
sze ret nénk fel sze rel ni, a hé ví zi és töl gye si 
úton, mert az au tó sok nem iga zán tart ják be 
az elő írá so kat. Te rü let cse re is sze re pel na pi
ren den, il let ve a fo lya mat ban lé vő be ru há
zá sok át te kin té se.

Az ol va sók ne vé ben is kö szö nöm a tá jé
koz ta tót.                Far kas Ala dár

Erő sö dő kap cso la tok

Mos tan tól Bor szé ken szak em ber 
irá nyít ja a mű em lék vé del met

Bor szék a rend szer vál tás óta kezd te el kap cso lat
épí té sét ma gyar or szá gi te le pü lé sek kel. El ső ként a Ba la
ton par ti Fo nyód lett test vér te le pü lé sünk. Ezt kö ve tő en, 
1995től Orfű, ’96tól Bács al más és Zá kány szék, ’97től 
Aba kö vet ke zett. 

Pilisvörösvárral 2000től kez dő dött a kap cso lat fel
vé tel, az óta többke ve sebb rend sze res ség gel men tek és 
jöt tek a küldöttségek a két te le pü lés kö zött. A Bu da pest 

mel let ti 17 ez res la kos sá gú vá ros az évek so rán men tő au
tót és tűz ol tó ko csit ado má nyo zott a vá ros nak, köny ve ket 
az is ko lá nak. Két év vel ez előtt be is ko láz tak két ta nu lón
kat. Rend sze res a kap cso lat tar tás a tűz ol tók és a men tő
sök kö zött. 

A tűz ol tók az idén is részt vet tek a szom ba ton meg
tar tott Tűz ol tók Nap ján, me lyet az 1901ben ala kult ci vil 
tűz ol tó tes tü le tünk szer ve zett. Meg szen tel ték egy há la
adó szent mi sén az új tes tü le ti zász lót, fel ke res ték a te
me tő ben az el hunyt tűz ol tó kat, majd a meg em lé ke ző be
szé dek után egy kö zös ün ne pi ebé den ele ve ní tet ték fel a 
több, mint száz éves pol gá ri tűz ol tó tes tü let múlt ját. Ezen 
a nem min den na pi ese mé nyen részt vett a Har gi ta Me
gyei sür gős sé gi ese tek pa rancs no ka, Gheorghe Pop úr is, 
va la mint a pilisvörösvári tűz ol tó ala ku lat és a Vörösvári 
Ön kor mány zat kilenc fős de le gá ci ó ja, élü kön a vá ros 
pol gár mes te ré vel, Gromon Ist ván nal. Va sár nap a tűz
ol tók Tor já ra ki rán dul tak, az Ön kor mány zat kép vi se lői 
pe dig a Gyilkostóhoz, il let ve a Bé ká siszo rost kö ve tő en 
a víz tá ro zó meg ke rü lé sé vel, vissza Bor szék re. Nosz tal gi
áz va meg áll tak az ezer éves ma gyar ha tár nál. 

Jól érez ték ma gu kat, és az zal az ígé ret tel vál tak el, 
hogy még vissza tér nek. Jó ta pasz ta lat cse re volt a két ön
kor mány za ti tes tü let kö zött.

Ali

folytatás a 2. oldalról
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Mi vel egész sé gem meg en ged te, 
az idén au gusz tus 20ra, az Ál lam ala
pí tás Ün ne pé re ki rán du lást ter vez tem 
Ópusztaszerre, a Nem ze ti Park és a Feszty 
Kör kép meg te kin té sé re.         

Rö vid elem zés után rá jöt tem, hogy 
a ren del ke zé sem re ál ló két nap igen rö vid 
ah hoz, hogy a fent em lí tett tör té nel mi je
len tő sé gű ob jek tu mo kat meg lá to gas sam. 
Kö ze leb bi, de az ün nep rang já hoz mél tó 
ki rán du lá si cél pon tot kel lett ke res nem, 
így ju tot tak eszem be az Ezer éves Ha tár 
át ke lő he lyei, ame lyek igen csak kö zel van
nak bor szék hez, na meg mos ta ni lak he
lyem hez, Székelyudvarhelyhez.

Utun kat (mert er re az ün ne
pi tú rá ra Vild Ist ván nal men tünk) a 
Libáni Há gó fe lé vet tük, el ső meg ál lónk 
Székelyudvarhelytől mint egy 30 kmre 
volt, a ha tár kő nél, amely egy kor Csík 
és Ud var hely vár me gyék ha tá rát je lez
te. Ha ma ro san ki ér tünk a gyergyóújfalvi 
kő bá nya fe let ti ma gas lat ra, ahon nan a 
gyö nyö rű reg ge li nap sü tés ben le te kint het
tünk a Gyergyói Me den cé re, a tör té nel mi 
Gyergyószékre, amely hez még hoz zá tar to
zott a he gyen tú li Töl gyes, Hol ló, Bor szék 
és Bél bor. A reg ge li for ga lom ban ha mar 
ma gunk után hagy tuk Gyergyót, és már 
ne ki is ru gasz kod tunk a Pong rác há gó já
nak. A Pong rác Te tőn rö vid pi he nőt tar
tot tunk, ugyan is en nek a te tő nek, akár csak 

a Bé ká si Szo ros nak van egy va rázs, amely 
meg bi zser ge ti az em ber há tát. Ami kor fel
érünk er re az orom ra, mint ha a tör té ne
lem kö szön ne ránk, mö göt tünk a ren ge teg 
feny ve sek alatt Gyergyószék sej lik a tá vol
ból, előt tünk pe dig 
a fenyőborította, 
szik lás hegy csúcs
ok kö zött hú zó dik 
va la hol az ezer éves 
ha tár. Ott hagy va 
ezt a va rázs la tos 
he lyet, ha ma ro san 
Gyilkostón vol tunk. 
Rö vid pi he nőnk 
alatt saj nál koz va 
ál la pí tot tuk meg, 
hogy a va la mi kor 
je len ték te len, Bor
szék mel lett tör pe 
kis üdü lő he lyen 
olyan „élet” volt, mint egy kor Bor szé ken. 
Hogy ez mi nek kö szön he tő, an nak, hogy 
az el múlt húsz évet nem töl töt ték vá ra
ko zás sal, nem vár ták a „nagy be fek te tőt”, 
ha nem „step by step” lé pés ről lé pés re ta
ta roz tak, épít kez tek, szé pít kez tek. Ezek kel 
a gon do la tok kal eresz ked tünk le a szo ros
ba, de elő ször meg áll tunk az Ol tár kő nél, 
amely nek te te jén egy kor a ma gyar lo bo gó 
és a ke reszt ál lott, eze ket a bor szé ki Rá kó
czi Bé la vit te volt fel a Bé csi Dön tés után. 
Azt is hal lot tam, ha té ve dek, más után 
té ve dek, hogy az oro szok nem tud ták le
ven ni, így ad dig lőt ték gép pus ká val, amíg  
azok le nem es tek... 
A szo ros, mint 
min dig, va rázs la
tos volt. A me re dek 
szik la fa lak,  mint 
meg annyi óri ás, kik 
fö léd ha jol nak, és 
mint ha azt sut tog
nák, ne félj, mi itt 
va gyunk, meg vé
dünk, meg vé dünk 
az idő és az idők vi
szon tag sá ga i tól. Mi 
itt va gyunk az idők 
kez de te óta és tud
juk az igaz sá got, mi 

so kat lát tunk, so kat meg ér tünk és még so
kat meg kell ér nünk. Íme, mi meg ma rad
tunk, ti is meg ma rad tok, hi szen olya nok 
vagy tok, mint mi, ke mé nyen be vagy tok 
gyö ke rez ve eb be a föld be.

Le eresz ked ve a szo ro son, a Bé kás 
pa tak men tén ha lad va át ha lad tunk a jel
te len ezer éves ha tá ron, majd a kis sé le
han go ló, fé ligmed dig fel ha gyott Bé ká si 
Ce ment gyár mel lett au tóz va be ér tünk a 
Besz ter ce völ gyé be. Ez már a tör té nel mi 
Mold va, a ma ga szép sé ge i vel és unal mas 
fal va i val egye tem ben. Nem szá mí tot tunk 
Mold vá ban időz ni, úgy hogy ami lyen gyor
san csak a se bes ség kor lá to zás en ged te, le
csu rog tunk a Besz ter ce völ gyén, át ha lad
tunk Piatra Neamţon, az tán Roznovnál 
új ra le tér tünk a fő út ról. Elő ző leg a tér
ké pen ki néz tük, hogy van egy össze kö tő 

A RÁ KÓ CZI VÁR

Ha tár vi dék
Ez zel az írás sal egy so ro za tot sze ret nénk in dí ta ni az Ezer éves Ha tár ha tár át ke lő i ről. Ezek ből 
né hány Bor szék kö ze lé ben ta lál ha tó, sze ret nénk, ha ol va só ink is be kap cso lód ná nak en nek a 
so ro zat nak a meg szer kesz té sé be, le ír nák az ál ta luk is mert „ré gi ha tár” át ke lő he lye it, eset leg 
ki sebb tör té ne tek kel, él mé nyek kel fű sze rez ve.
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út, ame lyik Moinesti mel lett lyu kad ki, és 
ame lyik jó negy venöt ven ki lo mé tert rö
vi dít a Tatros völ gye fe lé. Ér dek lőd tünk is 
egy is me rő sünk től, mi lyen ez az út, ő pe
dig ar ra bíz ta tott, men jünk csak ar ra, mert 
jó. Mint egy húsz ki lo mé tert ha lad tunk 
vi szony lag jó úton, rek ke nő hő ség ben, 
sző lő sök és gyü möl csö sök kö zött, ami
kor eszünk be kel lett jus son a bo gár után 
va ló me nés ről szó ló köz mon dás, ugyan is 
rá ér tünk egy olyan út sza kasz ra, ame lyik 
mi nő sé gi leg a HollósarkaMuncel út sza
kasz nak fe lel meg. Vé gül sze ren csé sen, ép 
au tó val ér tünk be a fő út ra, majd át ha lad va 
Moinesten és Comăneşten már az is me rő
sen hab zó Tatros mel lett emel ked tünk fel 
Er dély or szág fe lé. A völgy ben már a hő
ség is alább ha gyott, ahogy kö ze led tek a 
feny ve sek, úgy vált egy re el vi sel he tőb bé a 
le ve gő.

 Rég nem jár tam ezen a sza ka szon, 

így sok kal hosszabb nak tűnt az út, mint 
vár tam vol na, de mint egy órai au tó zás 
után fel tűnt a Kő orr vagy Kőcsup, amely
nek ge rin cén ha ladt az ezer éves ha tár, és 
amely nek An ta lok Sorka ne vű me re dek 
csú csán áll örök em lék ként a Rá kó czi Vár. 
Ez a tör té nel mi em lék mű Gyímesbükkhöz 
tar to zik, en nek a m agyar aj kú fa lu nak a 
la kói ügye lik, pá tyol gat ják a szin te egye di 
em lék mű vet, amely 
ezer éves itt lé tünk
nek ál lít bi zony sá
got. A vá rat Beth len 
Gá bor fe je de lem 
épít tet te a 17. szá
zad ban. II. Rá kó czi 
Fe renc a 18. szá
zad ban meg erő sít
tet te, in nen ered a 
ma em le ge tett ne ve, 
az előtt Gyímes vá ra 
volt. Ha dá sza ti je
len tő sé ge igen cse
kély volt, a por tyá
zó ta tár és mold vai 
csa pa tok el le ni vé
de ke zés re szol gált. 
An nál na gyobb 
je len tő sé ge lett az 
1944es orosz be tö
rés kor, ami kor egy 
ma rok nyi ma gyar 
hon véd in nen véd te 
a völ gyet a be tö rő 
orosz és ro mán se
re gek kel szem ben. 
Se bő Ödön ma gyar 
hon véd tiszt na po
kig ki tar tott ezen a 

he lyen, amíg a ma gyar és né met had erők 
vissza vo nul tak a szo ros ból. Ma ga a pa
rancs nok, Se bő Ödön ír ja le igen ér zék le
te sen eze ket a na po kat a Ha lál ra ítélt zász
ló alj cí mű köny vé ben. Ér de kes és ta nul sá
gos ol vas mány le het so kak nak, fő leg fi a ta
lok nak, eb ből a könyv ből meg tud hat ják, 
mit je lent hős nek és ma gyar nak len ni.

A vár alatt áll az a hasz ná la ton kí
vü li vas úti őr ház, ame lyet nem rég meg
vá sá rolt egy he lyi vál lal ko zó, és amely ben 
most mú ze um mű kö dik, ahol ré gi ké pe ket 
ré gi ma gyar és ro mán vas úti váll és gal
lér jel zé se ket, ré gi lám pát, vál tót és egye be
ket lát ha tunk. Ide fu tott be idén pün kösd 
va sár nap ján a ma gyar em lék vo nat. Ez 
előtt az őr ház előtt áll az a gép pus ka fé szek, 
ahon nan Se bő had nagy honvédei hő si e
sen véd ték na po kig az ezer éves ha tárt. A 
gép pus ka fész ket most ál lan dó jel leg gel pi
rosfe hérzöld sza la gos ko szo rúk és vi rág
csok rok fe dik. Mi is el he lyez tük csok run
kat a már mű em lék jel leg gel bí ró bun ker re 
és egy nagy só haj jal to vább áll tunk, hát ez 
volt va la mi kor...

 A hát ra lé vő nyolc van ki lo mé tert 
úgy tet tük meg, hogy szin te ész re sem vet
tük, pe dig át jöt tünk a ki es Gyímesi He
gye ken és a vad re gé nyes Har gi tán, de ott 
már itt hon vol tunk.

Ivácsony Jó zsef
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Iga zán nem pa nasz kod ha tunk, hogy 
nem sze re pe lünk ele get az írott vagy elekt
ro ni kus mé di á ban. Or szá gos és he lyi la
pok ban cik kez nek ró lunk többke ve sebb 
tár gyi la gos ság gal, jó in du lat tal. 

Már szin te min de nik  né zett ség nek 
ör ven dő ro mán (de nem csak ) TV csa tor
na su gár zott kis fil met Bor szék ről. A kép
sor min dig a  va ló sá got vagy an nak ré szét 
lát tat ja. A be ál lí tás vál to zó, asze rint, mit 
akart su gall ni a ri por ter. A ská la szé les: 
lát tam olyan kis fil met is, amely a po zi tí
vu mok ra (ez a rit kább hely zet) he lyez te a 
hang súlyt: szép kör nye zet, jó le ve gő, ba
rát sá gos árak, és diszk ré ten ki ke rül te a ké
nyes té má kat (a für dő te lep nagy rom lá sát, 
a balneoturizmus meg szűn tét); lát tam 
olyan do ku men tum fil met, amely ar ra volt 
ki he gyez ve, hogy Bor szék má ra por és ha
mu, már nem is lé te zik, mit  ke res a tér ké
pen... De kény te len vol tam ma gya ráz ni és 
ma gya ráz kod ni (nem csak én, még so kan 
má sok) olyan jó hi sze mű lá to ga tók nak is, 
akik nosz tal gi áz ni, a szép bor szé ki em
lé ke i ket , és  nem ká káncso mót ke res ni 
jöt tek ide. Őket va ló ság gal saj nál tam az itt 
meg élt csa ló dá sért. 

Leg döb be ne te sebb szá mom ra egy  
fran cia ven dég gel foly ta tott be szél ge tés 
volt, aki ne gyed szer lá to gat Ro má ni á ba, 

és vi szony lag tá
jé ko zott az it te ni 
hely ze tet il le tő en. 
Meg je gyez te, hogy 
va la mi kor nagy élet 
le he tett Bor szé ken,  
lát sza nak a nyo
mai, majd ér dek
lő dött, mi tör tént? 
Én ma gya ráz tam:  
tisz tá zat lan jog
vi szony ok, hi bás 
pri va ti zá ció, el lent
mon dó tör vé nyek 
stb... Tör tem ke
rék be a szép fran cia 
nyel vet, csak hogy 
ért he tő vé te gyem 
a fel fog ha tat lant. 
Philippe úr fi gyel

me sen hall ga tott, majd gya kor la ti a san, 
mint aki már lá tott egyet s mást és tud ja, 
min dent el le het ad ni, csak ér te ni kell a 
mód ját, meg kér dez te: mi ért nem ál lunk át 
a ka taszt ró fatu riz mus ra?! 

Olyan lát vá nyos a rom lás, hogy az 
már pénzt is hoz hat na a kony há ra, „la 
grandeure et la décadance de Borsec”! Iga
zi lát vá nyos ság!

 A ka taszt ró fatu riz mus lé te ző és jól 
jö ve del me ző ága za ta a tu riz mus nak, lásd  
Pompejt. Igaz, ott a Ve zúv „mun kál ko
dott”, itt csak rend szer vál tás és pri va ti zá
ció volt... 

Ro mok ott is, itt is.  A lá va és a  ha mu 
jól kon zer vált, ne künk vi szont sür gő sen 
ten ni kel le ne va la mit, mert las san nem 
lesz fény ké pez nifil mez ni va ló... Ment sük 
hát  a ro mo kat! 

Kolbert Tün de

Ka taszt ró fatu riz mus?!
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„Az 1848as for ra dal mak kö zött a ma gyar volt az egyet len, 
amely nem bel ső gyön ge sé ge és konf ik tu sai  mi att dőlt meg, vagy 
akár csak lát szott meg dől ni, ha nem az el len ség el söp rő ka to nai 
fö lé nye mi att.” – mond ja a mai tör té nész, az an gol Hobsbawm. 
A meg tor lás ret te ne tes volt. S bár mind az an gol kor mány, mind 
az orosz cár ön mér sék let re in tet te az oszt rák ha tal mat (ma ga 
Schwarzemberg mi nisz ter el nök is szé les kö rű am nesz tia ter ve ze
tet ké szí tett elő), a fegy ver le té tel után Haynau sza bad ke zet ka
pott és dü höd ten vé reng zett.  Ok tó ber 6án ki vé gez ték Ara don 
a 13 hon véd fő tisz tet: Knézics Ká rolyt, NagySán dor Jó zse fet, 
Dam ja nich Já nost, Au lich La jost, Lahner Györ gyöt, Pöltemberg 
Er nőt, LeiningenWesterburg Ká rolyt, Tö rök Ig ná cot, Vécsey 
Ká rolyt, Kiss Er nőt, Schweidel Jó zse fet, Desewffy  Arisz ti det, és 
Láz ár Vil most. Pes ten agyon lőt ték a mind vé gig meg egye zést ke
re ső Battyhány La jost. Ki vé gez ték Csányi Lász lót, Perényi Zsig
mon dot, az or szág gyű lés el nö két, Szacsvay Im rét, az or szág gyű
lés jegy ző jét, Jeszenák Já nos kor mány biz tost és még több száz 
hon véd tisz tet, lel készt, tiszt ség vi se lőt, nép föl ke lőt. Kö zel 400 
sze mélyt „ke gye lem ből” vár fog ság ra ítél tek. Akik nek si ke rült el
me ne kül ni, azo kat tá vol lét ük ben ítél tek el, ne ve i ket bi tó fá ra szö
gez ték. 

A sza bad ság harc hő se i nek utó éle té hez az is hoz zá tar to zik, 
hogy az ese mé nyek után az 1867es  ki egye zé sig a vér ta núk ról 
szót sem le he tett ej te ni. Utá na már nem volt il do mos, sér tet te 
vol na az oszt rák ural ko dó ház ér zé keny sé gét. Az 1800as évek 
vé gén kez de nek csak meg szü let ni a kü lön bö ző em lék mű vek, így 
Za la György hí res mun ká ja, az ara di Sza bad ság szo bor is. (ezek 
majd ké sőbb má sok ér zé keny sé gét kez dik sér te ni, és en nek meg
fe le lő en ala kul nak a szo borsor sok). Má ra már sza ba don ró hat
juk le ke gye le tün ket azok előtt, akik a sza bad sá gért éle tük kel fi
zet tek. Ezt tesszük   min den év ben: itt, az új ság ha sáb ja in és az 
em lék park ban ren de zett ün nep sé gen.

Kolbert Tün de

Az író a te rem tés le gen dá já val kez di el be szé lé sét. Le ír ja, hogy 
az Úr is ten, ho gyan né pe sí tet te be Er dély föld jét: ma gya ro kat a 
völgy be, a ro má no kat a he gyek be, a szá szo kat, hogy le gyen aki 
dol goz zon, no meg a szé ke lye ket, hogy tel jes le gyen a kép. 

A re gény fő sze rep lő je Tánczos Csu da Mó zes is er ről a vi
dék ről va ló, Há rom szék ről, pon to sab ban a Fe ke te ügy mel let ti 
Kom man dó ról. Ott volt er dő pász tor meg vad őr. (Ki vé te le sen ez 
a re gény, nem a Me ző sé gen ját szó dik, ha nem Há rom szék ha tá rá
ban és a Szé kely föld töb bi ré szén). A gyö nyö rű táj le írás ok mel
lett be te kin tést nyer he tünk a med ve va dá szat ba, amit a bras sói 
pre fek tus sal, vagy a tiszthe lyet tes sel vég zett. A pre fek tus ígé re
te el le né re csak 500 lejt adott Mózsinak a med vé ért, ami vel vá
sá rolt 20 al ma fát. Meg is fo gant be lő le 13, ami a 1940ben, egy 
igaz ság ta lan bé ke szer ző dés ered mé nye kép pen (2. Bé csi Dön tés) 
két or szág te rü le té re ke rült, 7 Ma gya ror szág ba, 6 Ro má ni á ba. A 
tör té net pi kan té ri á ja, hogy há za ma gyar föld re, a WCje ro mán 
föld re ke rült. Ízes szé kely nyel ve zet tel ír ja le a ka to nai át kép zést, 
ami ben Csík sze re dá ban volt ré sze, vagy az adó sze dő és a fi nánc 
át ve ré sét. De leg alább ennyi re mu lat sá gos az ökörbe szol gál ta tás 
a né me tek nek, vagy az al ma szü ret a ha tár men tén, amely 4 pár 
ba kan csot ter mett Mózsinak. A sas be hí vó Mózsit sem ke rül te el, 
Gyergyótölgyesen, az erőd szá zad nál har colt, míg nem fog ság ba 
esett. On nan is meg szö kött, akár csak ké sőbb a bras sói fel sza ba
du lást ün nep lő tö meg ből. Nem tu dott szív ből örül ni a fel sza ba
du lás nak, ezért mun ka tá bor ba akar ták vin ni. 

A há bo rú ból vissza tér ve há zát fel gyújt va, al ma fá it le tör ve ta
lál ta. De a szé kely em ber ko nok sá gá val új ra mun ká hoz kez dett, 
hogy fel épít se azt, amit má sok tönk re tet tek. A meg pró bál ta tá sok, 
a szen ve dé sek köny ve, amely ből nem hi ány zik a szé ke lyek fa nyar 
hu mo ra, él ce lő dé se sem. A ne héz sé gek el le né re is meg ma rad em
ber sé ges em ber nek és ma gyar nak. Ér de mes el ol vas ni, na gyon le
nyű gö ző.

Far kas Ala dár

Saj nos a for ra da lom utá ni 18 év sem mi jót nem ho zott Bor
szék nek a tu riz mus szem pont já ból. Még ha el te lik 5 év és a ré gi 
Fő té ren lé vő épü le tek kel nem tör té nik sem mi, ak kor azok las san 
össze om la nak, és már va ló ban csak fény ké pek ről néz het jük, mi
lyen volt az a va la mi kor hí res Bor szék. 

 A mos ta ni húsz éve sek nem is tud ják el kép zel ni a ré gi für dő
vá ros vi lá gát, ami kor, mond hat juk, min den nap „va sár nap” volt.

 A Ven dég vá rók Szö vet sé ge pró bál ta fel vál lal ni a tu riz mus 
át men té sét Bor szé ken, de nem sok si ker rel. In kább ál lan dó szél
ma lomhar cot ví vott a he lyi ve ze tő ség gel. A vá lasz tá sok tól a tu
riz mus ban ér de kel tek re mény ked ve vár ták a vál to zást: úgy a ta
ná csos, mint a pol gár mes ter je löl tek a tu riz mus fel len dí té sét ígér
ték. Na gyon sok el kép ze lés van, csak az a kér dés: meg va ló sít ja az 
új ve ze tés eze ket a ter ve ket?  Min de nek előtt egy új gyógyközpont 
lé te sí té sét, ami nél kül Bor szék nem le het für dő vá ros.

 Mi bí zunk az új, fi a tal pol gár mes ter ben, al pol gár mes ter ben, 
a meg újult RMDSZ vá laszt mány ban, hogy jó irányt ad nak a tu
riz mus fej lő dé sé nek Bor szé ken.

 Sok ap ró do log tő lünk függ, pél dá ul, hogy mi nél több mi
nő sí tett szál lás he lyünk és ven dég lá tó egy sé günk le gyen, szó ra
ko zá si le he tő ség az ide lá to ga tók nak. Le gyen va ló di vé dett öve

zet a Med vebar lang és Ősfor rás kör nyé ke, s ne sze mét le ra kat!  
Le gyen vég re ren des sí pá lyánk, az in for má ci ós iro da meg fe le lő 
sze mély zet tel mű köd jön egész év ben, úgy szin tén az új mú ze um. 
Le gyen nyit va a vá ro si WC!

 A prob lé mák so ka sá ga szin te fel sem so rol ha tó, de meg van 
a le he tő ség, hogy el in dít suk vagy el sor vasszuk a tu riz must Bor
szé ken.

 Na gyon sok ko moly be osz tást be töl tő vagy vál lal ko zó el
szár ma zott fi a tal se gí te né Bor szé ket, ha len ne akit. Né hány Ma
gya ror szág ra te le pe dett bor szé ki  vál lal ko zó a Bor szé ki Na pok ra 
ki fi zet ték az is mert Moby Dick rockzenekar fel lé pé sét, nem kis 
össze gért. Re mé lem, csak mu lasz tás volt, hogy sen ki hi va ta los 
sze mély egy üd vöz lő vagy kö szö nő szót sem mon dott ne kik ezért 
a szép gesz tu sért. 

 Ezért sze ret ném én itt meg kö szön ni Ta más Fe renc nek, Csibi 
Ist ván nak, Mol nár Szi lárd nak és a töb bi ek nek, akik ki nyil vá ní
tot ták se gí tő szán dé ku kat. Ők lép tek fe lénk, akar nak se gí te ni, 
lép jünk hát mi is elő re! 

 Lesze hát tu riz mus Bor szé ken? Én re mé lem, lesz. 
Bara Már ton,

Bor szé ki Ven dég vá rók Szö vet sé gé nek el nö ke 

Lesze iga zi tu riz mus Bor szé ken ?

Ok tó ber 6.a a gyász és 
az em lé ke zés nap ja

WASS AL BERT EM LÉK ÉV
Wass Al bert: Ti zen há rom al ma fa
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Ez a já ték az Egye sült Ál la mok ban már há rom év ti ze de igen 
nép sze rű. Egy fes ték szak má ban ér de kelt üz let em ber ta lál ta ki. 
Vi asz ból ké szült, szí nes fes ték kel meg töl tött go lyók kal lö völ
döz tek fák ra, te he nek re, bár mi re, ami út juk ba esett. Az el ta lált 
tár gyak el szí ne ződ tek, je lez ve a ta lá la tot. Egy re nép sze rűbb lett 
min den kor osz tály szá má ra. A ’80as évek ele jén már pár har cot 
is szer vez tek az ér dek lő dők nek. Köz ben a vi asz go lyó kat fel vál
tot ta a lágy zse lé kap szu la, ame lye ket étel fes ték kel töl te nek meg. 
A pus ka szén di oxid se gít sé gé vel rö pí ti ki a go lyó kat. A já té ko
sok kö te le ző mó don fej vé dő si sa kot  és vé dő ru hát viselnek. Le het 
pá rok ban vagy csa pat ban ját sza ni. A cél az el len fél el ta lá lá sa, de 
nem kö ze lebb ről, mint 5 m. Akit el ta lál nak, ki áll a já ték ból. Min
den kor osz tály szá má ra al kal mas ez a szó ra koz ta tó já ték. Te le pü
lé sün kön a Kör sé tány mel lett, az er dő alatt, a ta valy épült az el ső 
paintball pá lya, amely a biz ton ság ked vé ért be van ke rít ve. Bár ki 
hasz nál hat ja, de a gye re kek csak fel nőt tek tár sa sá gá ban. Egy fi a
tal bor szé ki vál lal ko zó, Vaida Victor kez de mé nyez te és ő is üze
mel te ti. Fel té ve, ha van aki nek.

Szep tem be ri 
ön kor mány za ti ülés

A bor szé ki Ön kor mány zat szep tem ber 24én tar tot ta a ren
des ha vi ülé sét. A hosszú ra si ke re dett nyá ri szü net után, nem ke
ve sebb mint 21 nap ren di pont várt a vá ros atyák ra. En nek el le né
re na gyon ope ra tí van si ke rült át ver gőd ni raj tuk, kö szön he tő en a 
szak bi zott ság ok nak, il let ve az ülés ve ze tő el nök nek. Nem sze ret
ném un tat ni a ked ves ol va sót, a na pi ren di pon tok fel so ro lá sá val, 
csu pán a leg fon to sabb dön té sek ről tá jé koz ta tok. El ső ként, újabb 
költ ség ve tés ki iga zí tá sa ke rült sor. Kap tunk 50 ezer lejt a Sport
csar nok be fe je zé sé re, és há rom ezer lejt költ ség fe de zés re. Az is
ko la busz for ga lom ba va ló be íra tá sa 2,5 ezer lej be ke rül. Az AVE 
Huron cég ál tal vég zett sze mét szál lí tás dí ja ha von ta 4 lej  sze mé
lyen ként. Újabb fa mennyi ség ke rült el adás ra, 88, 143 és 152 lej/
köb mé ter áron. A tes tü let jó vá hagy ta a Har gi ta Víz Egye sü let hez 
va ló csat la ko zást, ami azt je len ti, hogy vissza kell ven ni a víz szol
gál ta tást a Romaquaprest kfttől, mert csak 50 ezer fő fe let ti la
kos ság ese té ben le het pá lyáz ni nagy sza bá sú be ru há zá sok ra. Ki
sebb vi ta után a tes tü let el fo gad ta a for ga lom fi gye lő és el len őr ző 
ké szü lé kek fel sze re lé sét a vá ros te rü le tén. Er re szűk ség van, mert 
a vá ros egyes ut cá in (Hé ví zi u. és Dó zsa Gy. u.) jár da hí ján a gya
lo go sok az út tes ten köz le ked nek, és bal eset nek van nak ki té ve. A 
kép vi se lők szám ba vet ték a fo lya mat ban lé vő be ru há zá so kat és 
a kö zép tá vú be fek te té se ket. El kép ze lés van, csak ép pen pénz le
gyen a ki vi te le zés re.

Vi dé kün kön is te ret hó dí ta nak a tech ni kai spor tok. Öröm mel 
ta pasz tal juk, hogy egy re több fi a tal érez kész te tést ezek iránt. 

Az el múlt hét vé gén, Borszéken és vi dé kén, Hol ló ban és Töl
gye sen tar tot tak be mu ta tó re pü lést sik ló er nyő vel a The Raven 
sport klub tag jai. Né hány fi a tal a ta valy előtt je gyez tet te be a 
sport egy le tet, el nök Colceiar Anca, al el nök Oprea Bogdan, tit
kár Moldovan Ge or ge. Nem egy ol csó sport, hi szen egy hasz nált, 
kez dő fel sze re lés is be le ke rül 300400 euróba, nem be szél ve ar
ról, hogy ha újat akar nak be sze rez ni, mé lyen a zseb be kell nyúl ni, 
mert 15002000 eurót is ki kell ad ni uk ér te. A kez dő er nyők las
súb bak, de biz ton sá go sab bak, míg a ver seny er nyők gyor sab bak, 
de sok kal ve szé lye seb bek. Már a ta valy is tar tot tak be mu ta tó re
pü lé se ket vi dé kün kön. 

Az idéni fesz ti vál ra az or szág kü lön bö ző ré sze i ről ér kez tek a 
spor to lók a Mó kuspan zi ó ba. Pén tek től va sár na pig több he lyen is 
röp köd tek. Fent vol tak a Ke le men ha va sok ban, Töl gye sen a He
gyeste tő ről lan dol tak. Hol ló ban és Bor szé ken is ta lál tak al kal
mas he lyet (Tün dér kert). Ha meg nem vol tak ked ve ző ek a szél vi
szo nyok, ak kor mo to rok se gít sé gé vel emel ked tek a ma gas ba. 

A mos ta ni ver seny társ szer ve ző je a Comanestii „Tisz ta ég
bolt” Sport Club volt. In dul tak egyé ni leg és pá ros ban, de vál lal
tak sé ta re pü lést is. A ren dez vény tá mo ga tói: Romaqua Group 
Rt., Arany ke men ce Kft, FodorPan, va la mint a hol lói és töl gye si 
pol gár mes te ri hi va tal.

Meg ol dó dik Bor szék sze
mét szál lí tá sa
Meg ol dott nak tű nik a vá ros sze mét szál lí tá sa. Az ér vény ben lé vő 
elő írá sok ér tel mé ben 2009ig be kell zár ni a vá ros sze mét tá ro
ló ját. Sze rin tem már rég be kel lett vol na zár ni, mert sem mi lyen 
elő írás nak nem fe lel meg. Még bár be ke rít ve sincs a sze mét tá ro
zó. Ar ról nem is be szél ve, hogy a Borpa tak part já ra te le pí tet ték, 
és az eső zé sek be le mos sák a sze me tet a pa tak ba, és az vissza vi szi 
a vá ros ba. A Huron cég gel foly ta tott tár gya lá sok ér tel mé ben, he
ten te át ve szik a vá ros sze me tét, és ami a leg fon to sabb, el szál lít ják 
a vá ros ból. Új sze mét ku kák és sze mét tá ro ló plat for mok lé te sül
nek. Azért, hogy a sze mét szál lí tás el vi sel he tő áron tör tén jen, az 
ön kor mány zat fel vál lal ta, hogy el ké szí ti azt a 15 le ra kót, aho vá 
össze gyűj tik a tömbházlakók a ház tar tá si hul la dé kot. To vább ra 
is a Pol gár mes te ri Hi va tal fog ja szed ni a sze mét dí jat, és biz to sít ja 
a vá ros sep ré sét, va la mint az ut cai sze mét össze gyűj té sét. Ilyen 
fel té te lek mel lett a la kos sá gi sze mét díj ha vi 3,81 lej lesz, és ezt hat 
hó na pig nem mó do sít hat ja a szol gál ta tó.  Er re a kí sér le ti idő re 
15%os ár en ged ményt ad nak, hogy a la kos ság hoz zá szok jon az 
új szol gál ta tó hoz. A cé gek ese té ben ez az összeg 48,61 lej/köb
mé ter. Túl a köz be szer zé si ver seny tár gya lá son, meg le het köt ni 
a szer ző dést a Huron cég gel. Amit hi á nyo lok, hogy vál to zat la nul 
nem ol dó dik meg a vá ros ban a hul la dék sze lek tív gyűj té se, de az 
re mél he tő en igen, hogy a sze mét ne ke rül jön se a pa ta kok med
ré be, se az er dők szé lé re.

Teleház tá mo ga tás a Me gyei Ta nács tól
A Bor szé ki If ú sá gi Fó rum 1.750 lej tá mo ga tást kért a Har

gi ta me gyei ta nács tól amit meg is nyert a teleház tá mo ga tá sá ra. 
Az el nyert pénz ből videoprojektort va la mint egy kivetítővásznat 
vá sá rol tak, bő vít ve a teleház fel sze re lé sét, amely je len pil la nat ban 
5 szá mí tó gép pel van fel sze rel ve. Az el kö vet ke zők ben a Bif ta gok 
film klu bot is sze ret né nek mű köd tet ni, aho vá szí ve sen látnak 
min den ér dek lő dőt.

Bor szé ken is te ret hó dít a 
paintball

  Sik ló er nyő re pü lés Bor szé ken

Az oldalt szerkesztette, Farkas Aladár
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