
Mér föld kő nek szá mít a tu risz ti kai mi nisz ter asszony bor
szé ki lá to ga tá sa. Nem vol tunk el ké nyez tet ve mi nisz te rek lá to
ga tá sá val. Ez ta lán meg is lát szik a te le pü lé sen. Vég re Bor szék re 
is rá ka csin tott a sze ren cse, Elena Udrea mi nisz ter sze mé lyé
ben. A fo ga dá sán je len volt Mik Jó zsef, vá ro sunk pol gár mes
te re, Bor boly Csa ba Har gi ta me gye ta nács el nö ke, Constantin 
Strujan, Har gi ta me gye pre fek tu sa. Az el ső hely szín a le en dő 
Re mény ség sí pá lya volt, ahol a mi nisz ter asszony ér dek lő dött a 
pá lya tech ni kai ada tai fe lől: mi lyen hosszú, hány mé ter a szint
kü lönb ség, stb. A ta valy fel ava tott te re lő úton vé g ig au tó káz
va, meg cso dál ta a für dő te lep panorámikus ké pét, majd a Riki 
szál ló ba igye ke zett, ahol mint egy 40 sze mély je len lét ben folyt 
a meg be szé lés. Je len vol tak a te le pü lés ön kor mány za ti kép vi
se lői, a pan zió és ven dég lő tu laj do no sai, üze mel te tői, me gyei 
kép vi se lők, (Bende Sán dor, RMDSz te rü le ti el nök és me gyei 
ta ná csos), me gyei és he lyi cé gek ve ze tői, il let ve a tu risz ti kai 
mi nisz té ri um szak ta nács adói, köz tük Olosz Sza bolcs is. Mik 
Jó zsef pol gár mes ter egy ve tí té ses elő adás ke re té ben is mer tet te 
a te le pü lés tu risz ti kai tör té ne tét, vá zol va Bor szék egy ko ri hír
ne vét és mai jobb sors ra ér de mes ál la po tát. A kor mány em be

re a nosz tal gia hang ján szólt az 1997es bor szé ki lá to ga tá sá ról, 
ami kor ma gán em ber ként egy szil vesz tert töl tött a Transilvania 
szál lo dá ban. Ígé re tet tett, hogy tá mo gat ja a vá ros el kép ze lé se it: 
mo dern sí pá lya meg épí té se, egy gyógyke ze lő köz pont fel épí té
se, va la mint a töb bi pro jek tek ki vi te le zés ét. A me gyei ta nács
el nök az orotvai út fel újí tá sá ban kér te a mi nisz ter asszony tá
mo ga tá sát, a pre fek tus pe dig meg ígér te, hogy jö vő re el ké szül 
a hé ví zi út is, az Em lék mű és a vá ros köz pont kö zöt ti ré szen. 
Egy po hár pezs gő vel nyug táz tuk az ígé re te ket, meg a mos ta nig 
nyúj tott  se gít sé get. Újabb te rep szem le kö vet ke zett: Hét ve zér 
sé tány, Kör sé tány és a Tün dér kert. El volt ra gad tat va a ka lá
ká ban meg épí tett né pi für dő től, oly annyi ra, hogy ki pró bál ta a 
láb feredőt. A töb bi ven dég gel együtt áz tat ta a lá bát a nem rég 
fel szen telt für dő ben. Az idő rö vid sé ge mi att nem tu dott to vább 
ma rad ni, de meg ígér te, hogy ta vasszal új ra vissza tér, hogy lás sa 
a sí pá lya mun ká la ta it. Az egész meg be szé lést egy ál ló fo ga dás 
zárta. Re mél jük, hogy vég re Bor szé ken meg moz dult va la mi, 
ami ál tal előbb re ju tunk. Jó volt lát ni a mi nisz ter asszony köz
vet len, ba rá ti vi szo nyu lá sát, és se gí tő kész sé gét.

Far kas Ala dár

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
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Vá ro sunk ven dé ge volt Elena Udrea 
tu risz ti kai mi nisz ter
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Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, Bor szék 
vá ros pol gár mes te ré vel

 Kez dő dik egy új tan év
Ta nu lók és ta ní tók szá má ra a leg iz gal ma sabb pil la na to kat az 

is ko lai élet ki emel ke dő ese mé nyei je lent he tik. A tan év vé ge fe lé 
fá rad tan, unot tan és va la mi más ra vágy va óhajt ja, vár ja az is ko la 
kö zös sé ge a ki kap cso ló dást adó va ká ci ót. A tan év zá rá sa: szám ve
tés, mérlegkészítés, dí jak át adá sa, könnyes bal la gá sok, vi dámszo
mo rú iz gal mas ese mény.

  A hosszú nyá ri szü net el fe led te ti di ák kal, ta nár ral a mó kus
ke rék sza bá lyo san is mét lő dő (kis sé unal mas nak tű nő) kat to gá sát, 
s a gyü mölcs il la tú szep tem ber új ra a szép em lé ke ket s fő leg az új 
ter ve ket bi zse reg te ti az IS KO LÁ SOK  fe jé ben.

  Ezek hez ha son ló ér zé se ket és gon do la to kat fo gal ma zott 
meg tan év nyi tó be szé dé ben Ko vács Jú lia is ko la igaz ga tónk is: „Az 
is ko lák, az ok ta tá si in téz mé nyek még a leg ne he zebb vagy leg bi
zony ta la nabb tör té nel mi idők ben is a sta bi li tás, a fo lya ma tos ság 
jel ké pei vol tak. Az olyan ha gyo má nyos is ko lai ün nep sé gek, mint 
a tan év nyi tók nem csak a di á ko kat, ha nem lé lek ben szü le i ket, hoz
zá tar to zó kat is vissza kény sze rí tik az egy ko ri szűk is ko la pad ok ba, 
a ked ves vagy ép pen meg unt is ko lai fa lak kö zé. Ön kén te le nül is 
elő jön nek a kel le mes vagy na gyon bán tó is ko lai em lé kek.”

  Biz ta tó sza vak kal és ál dás sal meg erő sít ve lel kün ket vá
gunk ne ki a 20092010es is ko lai év nek. Tud juk, hogy nem lesz 

könnyebb, mint a le zárt évek, hi szen ál lan dó an új ki hí vá sok nak, 
vál to zá sok nak kell ele get ten nünk. A ta ná ro kat nem ké nyez te ti a 
tár sa da lom jobb élet mi nő ség gel, a ta nu lók mun ká ja sem lesz egy
sze rűbb, ezért lesz szük sé günk idén is lel ki tar ta lé ka ink moz gó sí
tá sá ra. Job ban kell fi gyel nünk egy más ra, ér tel me seb ben dol goz
zunk, ke rül jük a gát ló té nye ző ket, tisz tel jük job ban ha gyo má nya
in kat, anya nyel vün ket, vál junk jobb kö zös ség gé! Ilyen ér té kek be 
ka pasz kod ha tunk, ha úgy érez zük, hogy lany hul a lel ke se dés vagy 
el megy a hi tünk. Még is hin nünk kell, hogy min den pil la nat ban 
ér té ket adunk át, ér té ket őr zünk, és ér té ket te rem tünk.

  Vé gül is mét idéz nék az igaz ga tói be széd ből: „Az I. osz tá lyos 
di á kok nak kí vá nom, hogy mi nél előbb il lesz ked je nek be a kö zös
ség be. Szor gal mas mun ká tok kal és jó ma ga vi se let tel sze rez ze tek 
örö met szü le i tek nek, ta ní tó i tok nak... A töb bi osz tály tag ja i tól azt 
vár juk el, hogy le gye nek pél da ké pek, kö vet he tő hi te les min ta a 
ki seb bek szá má ra. Mind annyi unk nak: di á kok nak, pe da gó gu sok
nak, szü lők nek kí vá nok ki tar tást, tü rel met, po zi tív hoz zá ál lást az 
új tan év ben!”

  Ezek hez ha son ló jó gon do la tok kal in dul junk a SI KER a CÉL 
és ál ma ink fe lé!

Ballai Er zsé bet

Far kas Ala dár: Egy hosszabb idő szak után sze ret nénk tá jé
koz tat ni ol va só in kat. Me lyek vol tak az el múlt idő szak leg fon to
sabb ese mé nyei?

Mik Jó zsef: El ső ként ki emel ném Elena Udrea tu risz ti kai 
miniszterasszony bor szé ki lá to ga tá sát. Áp ri lis ban ígér te meg, 
hogy ki jön Bor szék re, és áll ta sza vát, itt volt, szep tem ber el
ső hét vé gé jén. Meg te kin tet te a vá rost, meg hall gat ta vá ro sunk 
tör té ne tét és ter ve in ket. A ta lál ko zó után, ame lyen je len vol tak 
a pan zió tu laj do no sok is, egy rö vid vá ros né zé si kör út ra in dul
tunk, meg te kin tet tük a köz pon tot és a Tün dér kert feredőt, ame
lyet pár nap pal a lá to ga tás előtt si ke rült tel je sen be fe jez ni. Az 
ígé re te ken túl pénzt is ka punk úgy a sí pá lya, mint a gyógy ke ze
lő köz pont meg épí té sé re, és biz to sí tott ar ról, hogy a jö vő év ben 
Bor szék vissza kap ja or szá gos ér de kelt sé gű stá tu sát. Ő az el ső 
mi nisz ter, aki be tet te a lá bát Bor szék re. A sí pá lya épí té se ugyan 
45 na pos ké sés sel in dul, mert a vesz tes part ner meg fel leb bez
te a ver seny tár gya lás ered mé nyét, de el vesz tet te. A szer ző dést 
a ki vi te le ző vel már alá ír tuk, és kez dőd nek a mun ká la tok. Két
há rom hé ten be lül el ké szül nek a ki vi te le zé si ter vek, ok tó ber ben 
meg épül a 3500 köb mé te res gyűj tő tó, amely ből táp lál ni fog juk 
a hó ágyú kat, no vem ber ben re mé lem már dol goz ni fo gunk a te
rü let ren de zés sel is. De cem ber kö ze pé ig a ki vi te le ző ide szál lít ja 
a sí pá lya fel sze re lést, a Doppelmayr tí pu sú sí fel vo nót, a hó ágyú
kat, a hó ta po sót, stb. Az idő já rás tól füg gő en ta vasszal ál lí ta nánk 
fel az osz lo po kat, és nyár kö ze pé ig be fe jez nénk a mun ká la to kat, 
így a jö vő té len már síz ni le het a Re mény ség sí pá lyán. Jó hír, 
hogy azt a há rom mil li árd lejt sem kell ki fi zes sük az er dő alap ból 
va ló ki vi tel ért, ami vel mos ta nig ri o gat tak.

Be mu tat tuk a ke ze lő köz pont ter vét, és tá mo gat ni fog ják ezt 
a ter vet is, an nál is in kább, hogy 2010 a gyógyturizmus fej lesz
té sé nek éve lesz a mi nisz té ri um ke re té ben.

Az orotvai úton is el kezd tük a Me gyei Ta náccsal kö zö sen az 
út re ha bi li tá lá sát. Fel szed tük a koc ka kö vet, de az idő rö vid sé ge 
mi att nem volt időnk a kö ve zés előtt a víz ve ze té ket ki cse rél ni 
így ezt utó lag kel lett el vé gez zük, és ha min den jól ha lad, ak kor 

ha ma ro san el kez dőd nek az asz fal to zá si mun ká la tok is. Az idén 
leg alább 2,5 km út sza ka szon lesz asz fal to zás lesz, de az ígé ret az, 
hogy há rom év alatt tel je sen el ké szül a BorszékOrotva kö zöt ti 
18 kmes sza kasz.

El kezd tük az óvo da kül ső hő szi ge te lés ét. Egy elő re csak 
a cso port ter mek re van pén zünk, de jö vő nyá ron foly tat juk a 
mun ká la to kat. A fi a ta lok nak szánt tömb ház la kás eb ben a hó
nap ban re mél he tő en el ké szül, és ok tó ber ele jén meg tör té nik 
azok szét osz tá sa, hogy a hó nap vé gé ig tud ja nak be köl töz ni. A 
ha vi bér 150200 lej kö zött lesz, amely hez még hoz zá adó dik a 
köz költ ség. A tömb ház ban köz pon ti fű tés van, mind egyik la kás 
kü lön víz, fű tés és me leg víz fo gyasz tásmé rők kel van fel sze rel
ve, így min den ki csak annyit fog fi zet ni, amennyit fo gyaszt. 

A szo ci á lis la ká sok nál saj nos, le kell áll junk egykét hó nap ra 
a mun ká la tok kal, mert a ki utalt pénz el fo gyott, de a múlt hé ten 
ígé re tet kap tam a fej lesz té si mi nisz té ri um tól, hogy ok tó ber hó
nap vé gén újabb össze get fog nak ki utal ni, és ak kor a té len foly
tat ni tud juk a bel ső mun ká la to kat. El kezd tük az alsóborszéki 
köz pon ti park ki ala kí tá sát, va la mint foly tat juk a felsőborszéki 
pi ac mun ká la ta it, amit eb ben a hó nap ban be is sze ret nénk fe
jez ni. Az is ko la mű hely pá lyá za ta jó ütem ben ha lad, akár csak a 
kul túr ház fel újí tá sá nak terv ké szí té se is.

Far kas Ala dár: Mi lyen pá lyá za tok van nak még ki lá tás ban?
Mik Jó zsef: A kör nye zet vé del mi mi nisz té ri um hoz le tet

tünk egy pá lyá za tot 1 000 000 lejt igé nyel ve a par kok fel újí tá sá
ra (Mil len ni um park, Réz er dő, Ke rek szék), egy má sik a kül ső 
sé tá nyok, tu ris ta út vo na lak ki épí té sé re, egy har ma dik a vá ros 
tu risz ti kai po ten ci ál já nak a promoválására. Er re nagy szük ség 
van, mert Bor szék mi nél ha ma rabb vissza kell ke rül jön a nem
ze ti ér de kelt sé gű tu risz ti kai vá ro sok kör for gá sá ba. Er re van re
á lis esé lyünk.

Far kas Ala dár: Örü lünk a meg va ló sí tá sok nak, és re mél jük, 
hogy tö ret len len dü let tel foly nak a pá lyá zat írá sok és a vá ros szé
pí tő mun ká la tok. Kí vá nunk to váb bi szép ered mé nye ket mind
nyá junk örö mé re.          Far kas Ala dár
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A Bor szék ről el szár ma zot tak el ső ta lál ko zó ja

Sze ren csés kez de mé nye zés nek bi zo nyult a Bor szék ről el
szár ma zot tak el ső ta lál ko zó ja. Nem annyi ra a meg je lent részt ve
vők mi att, ha nem a szer ve zés sel já ró kö zös sé gi mun ka mi att. A 
kez de mé nye ző a Pol gár mes te ri Hi va tal és a Plé bá nia volt. Az idő 
rö vid sé ge mi att nem si ke rült min den lak cí met meg sze rez ni, il let
ve az em be rek nyá ri prog ram ja már rég le volt szer vez ve, és nem 
mó do sí tot tak azon. En nek el le né re kb. 50 sze mély ve het te át azt 
az ok le ve let, amit Mik Jó zsef pol gár mes ter nyúj tott át az el szár
ma zot tak nak. Ugyan csak ő vá zol ta a vá ros fej lő dé si pers pek tí vá
it, utal va ar ra, hogy je len leg egy vál lal ko zó ön kor mány zat ve ze
ti a vá rost. Egy gaz dag és vál to za tos kul túr mű sor szó ra koz tat ta a 

kö zön sé get. Az imp ro vi zált szín pa dot a vá ros lab da rú gó pá lyá ján 
ál lí tot ták fel. Egy más után lé pett fel a Bajkó Sán dor ve zet te fú vós
ze ne kar, a mazsorett cso port, ame lyet Mosneág Ilo na ta ní tott be. 
Bor szé ki ek va gyunk cím mel, egy iro dal mi össze ál lí tást lát hat tunk 
Kolbert Tün de össze ál lí tá sá ban. Ba lázs Ti bor kán tor ve zet te egy
ház kó rus vi lá gi éne kek kel, szó ra koz tat ta a nagy ér de mű kö zön sé
get. De lát hat tunk olyan könnyű ze ne együt te se ket, ame lyek 20 éve 
nem vol tak szín pa don. A Bara Már ton ve zet te Northon együt tes 
még a ’70es évek ben ala kult. Tag ja volt Mik Gyu szi és né hai Luk
ács Fe renc. Éne ke sek vol tak Pus kás Mag dol na, Luk ács Mag dol na 
és Reichenberger Éva. Úgy szin tén a ’70es évek kö ze pén ala kult 
a Nagy Le ven te ve zet te Me te or együt tes (tag jai Virginás Ár pád, 
Ungureanu Sorin, Már ton Ist ván, Far kas Jó zsef és Szereceán Ti
bor). Ők sem ze nél nek már együtt több mint tíz éve. De er re az 
al ka lom ra össze áll tak, pró bál tak és szín pad ra lép tek, fel ele ve nít
ve a le tűnt het ve nesnyolc va nas évek da la it. Jó volt hall gat ni őket, 
akár csak a Fi a ta lok együt te sét, amely a mai fi a ta lok igé nye i nek 
ele get té ve, szó ra koz tat ták a kö zön sé get, Lász ló Ti bor ve ze té sé vel. 
Az éne ke sek kö zül ki emel ném a te het sé ges Nagy Ka ta lint és Pop 
Annamarit. In ter mez zó ként lát hat tuk ak ció köz ben a vá ros tűz
ol tó csa pa tát, az újon nan vá sá rolt au tó val, amint egy láng ra lob
ban tott tű zet ol tot tak nagy szak ér te lem mel. A fel lob ba nó tá bor tűz 
előtt még meg cso dál hat tuk a szin tén Mosneág Ilo na ve zet te tánc
cso port pro duk ci ó ját. A meg éhe zett tár sa sá got Ve res Mi si gu lyá sa 
vár ta, il let ve gaz dag bü fé. Utá na bál kö vet ke zett. Szép és han gu
la tos ren dez vény ré sze sei vol tunk. Jö vő ben au gusz tus 21én ke rül 
sor, ha son ló ren dez vény re.          Far kas Ala dár

Szent Ist ván bú csú 
A jö vő re száz éves Szent Ist ván temp lom adott he lyet a bú

csús szent mi sé nek, amely re a hely bé li ek mel lett ott vol tak a 
szom szé dos Hol ló, Töl gyes és Maroshévíz hí vei, va la mint egy 
ke reszt al ja Ditróból. A szent mi sén, me lyet Dr. Diósi Dá vid, a 
Gyu la fe hér vá ri Hit tu do má nyi Fő is ko la vi ce lek to ra ce leb rált, igét 
hir de tett Ofm. Anaklét atya, a 800 éves Csíksomlyói Fe ren ces 
Rend ház fő nö ke. A mi se ele jén meg ál dot ták a fel újí tott temp
lo mot (új vil lany sze re lés, fes tés). A pré di ká ció köz pon ti té má ja 
ér te lem sze rű en Szent Ist ván ki rály volt. Az ő szel le mi örök sé
ge, pél da mu ta tá sa ma is örök ér vé nyű. A tisz te le té re fel szen telt 
temp lom zsú fo lá sig meg telt, sőt a temp lom ud var is te le volt, 
de há la a jó han go sí tás nak, a szent mi se ott is jól hall ha tó volt. 

Er re az al ka lom ra a 
há lás hí vek jó vol tá ból 
el ké szült a plé bá nia 
szé kelyka pu ja (Csibi 
Bé la és fel sé ge, Már ta, 
il let ve Ne mes Ioan és 
fe le sé ge, Ro zá lia jó vol
tá ból). Kö szö net ér te. 
A mi se vé gén min den 
részt ve vőt ka láccsal és 
pá lin ká val kí nál tak, a 
hi va ta los sá go kat  pe
dig  ün ne pi ebéd vár
ta a plé bá ni án. Szép és 
fel eme lő él mény ré sze
sei vol tunk. 

50 éve sek kor társ  ta lál ko zó ja
Ve gyes ér zel mek kel vár tam ezt a ta lál ko zót. Ez volt az el ső ge

ne rá ció, akit ta ní tot tam. Fris sen vég zett pe da gó gus ként vet ten át az 
osz tályt (ak kor 6osok vol tak) és most ta ná ri pá lya fu tá som al ko nyán 
az zal kell szem be sül nöm, hogy el re pült az élet. A ta lál ko zón a két osz
tály ból meg je len tek 28an. Volt, aki Ma gya ror szág ról jött ha za, má sok 
a szom szé dos vagy tá vo lab bi me gyék ből, de min den ki ről le rítt a ta lál
ko zás okoz ta öröm. Volt olyan ta nít vány is, aki vel nem ta lál koz tam az 
el telt 38 év alatt, ter mé szet sze rű en egye se ket nem is is mer tem meg. De 
jó volt vi szont lát ni őket és hall gat ni be szá mo ló ju kat. Min den élet pá lya 
egye di a ma ga ne mé ben, ne héz sé gek kel, és ap ró örö mök kel. Szin te hi
he tet len, de egye sek már nagy ma mák (össze sen 42 gye re kük és 9 uno
ká juk van). A ta lál ko zó ra meg hív ták és el jöt tek a volt ta ní tók: Ciortea 
Má ria és Kolozsi Iza bel la, a ta ná rok kö zül Rădeanu Ro zá lia és Voloncs 
Ro zá lia, és ter mé sze te sen az osz tály fő nö kök. A han gu la tos él mény be
szá mo lók után egy há la adó szent mi sén vet tünk részt, ahol Ba kos Ba
lázs plé bá nos kö szön töt te a meg je lent kor tár sa kat és hoz zá tar to zó i kat. 
A temp lom ból ki vo nu ló tö me get vi rág eső fo gad ta. Ro ko nok, ba rá tok 
kö szön töt ték a fél év szá za dos vén di á ko kat. Meg ha tó lát vány volt. Saj
nos van nak már el halt osz tály tár sak, ta ná rok, akik nek sír já ra ko szo
rút he lyez tek el, és egyegy imát mond tak. Az ün ne pi ebéd han gu la
tos kör nye zet ben zaj lott, 
ame lyet a Birmnan Ot tó 
ze ne ka ra biz to sí tott. Tánc, 
ének, mo soly és jó kedv jel
le mez te a ta lál ko zót. Jó volt 
új ra együtt len ni és fi a ta los 
han gu lat ban mu lat ni ve
lük. Kö szö net a szer ve zők
nek, hogy össze hoz ták ezt a 
ta lál ko zót.



A Lász ló Kál mán Gom bász egye sü
let Au gusz tus 1722 kö zött szer vez te meg 
ha gyo má nyos éves tá bo rát. Er re a nem
zet kö zi ren dez vé nyen 65en je len tek meg. 
Volt hol land, né met tá bo ro zó, 17 ma gyar
or szá gi és 46 er dé lyi részt ve vő. Az el szál lá
so lást a he lyi pan zi ók ban, kem ping tá bor
ban szer vez ték meg. Az idő is ked ve zett 
a gom bá szók nak, mert egyet len nap sem 

kel lett le mon da ni a meg hir de tett gom bász 
te rep mun kát a rossz idő mi att. Bor szé ki 
tú ra ve ze tők kis ér ték a gom bá szó kat a kü
lön bö ző ne héz sé gű tú rák ra. Min den nap 
volt könnyű, kö ze pes és ne héz tú ra. Min
den ki ked ve sze rint dönt he tett, hogy me
lyi ket vá lassza. Ez ál tal a Bor szék re ér ke zők 
meg is mer het ték az egész bor szé ki me den
cét és gaz dag gom ba vi lá gát. Az ered mény 

min den vá ra ko zást fe lül múlt, hi szen 243 
fajt si ke rült be azo no sí ta ni, és még ma radt 
be azo no sí tat lan is, ame lye ket, majd ott
hon a szak köny vek se gít sé gé vel vé gez nek 
el. Na pon ta sor ke rült a gom ba szé pe ver
seny re, de dí jaz ták a leg több gom ba sze dőt 
is. Utol só nap sza bad prog ram ke re té ben 
min den ki oda ki rán dult, aho vá aka rat, 
Gyil kostó, Csalhó, Ke le men ha va sok, 
vagy csak Bor szé ket jár ta be ide gen ve
ze tő vel. A na pi ét rend jük ben ter mé szet
sze rű en sze re pelt a gom ba. Egyik reg gel 
szar vas gom bás to jás rán tot ta volt a me
nü ben. Igaz, a fe ke te szar vas gom ba nem 
Bor szék ről szár ma zott. Min den dél után 
vagy es te szak mai meg be szé lé sek foly tak, 
il let ve gom ba fel is me rés. Él ve zet volt néz ni 
a több száz ki ál lí tott gom bát, gyö nyö rű en 
fel cím kéz ve úgy a ma gyar, mint a la tin ne
vűk kel. Min den ki ta nul ha tott eb ben a ju
bi le u mi tá bor ban (ju bi le u mi, mert tíz éves 
úgy az egye sü let, mint ma ga a gom bász tá
bor). Ha be le gon do lunk, hogy éven te hány 
em ber esik gom ba mér ge zés ál do za tá vá, 
iga zá ból csak ak kor tud juk ér té kel ni ezek
nek a szak mai tá bo rok nak a fon tos sá gát. 
A szer ve ző Dr. Zsig mond Győ ző, a bu ka
res ti Hun ga ro ló gi ai In té zet pro fesszo ra, az 
egye sü let el nö ke, a gom ba azo no sí tó Dr. 
PálFám Fe renc, a Ka pos vá ri Egye tem do
cen se.

Far kas Ala dár

Au gusz tus utol só hét vé gé jén a Sze ged 
mel let ti Zá kány szé ken tur né zott is ko lánk 
fo ci csa pa ta. A két te le pü lés ál ta lá nos is ko
lái kö zöt ti kap cso lat már évek óta lé te zik. 
Ők már két szer is ven dé ge ink vol tak, de 
ne künk csak most ada tott meg, hogy ki
utaz zunk, há la az ön zet len tá mo ga tó ink
nak: Radu Lăzăroiu, Ovidiu, Saj gó Ig nác, 
no meg a bor szé ki Pol gár mes te ri Hi va tal. 
Rend kí vü li fo gad ta tás ban volt ré szünk. 
A prog ram né hány moz za na ta: Zá kány
szék és kör nyé ké nek meg is me ré se lo vas 
sze ké ren, mórahalmi Er zsé bet für dő, sze
ge di vá ros né zés, Ópusztaszer, no meg a 
fo ci mér kő zé sek a ven dég lá tó csa pat tal. A 
für dő nél kü li bor szé ki gye re kek nem bír
tak be tel ni a cso dá la tos mórahalmi für dő
komp le xum mal. Két egész na pot töl töt
tünk itt, ki pró bál va a kü lön bö ző me den cé
ket, csúsz dá kat, for gó kat. Az ópusztaszeri 
Fesz tikör kép, meg az egész Tör té ne ti 
Em lék park fe led he tet len em lé kek ma rad
nak. Sze ged ne ve ze tes épü le tei, a Dóm, a 
Pantheon, mindmind mé lyen az em lé

ke ze tük ben ma rad. A kö tött sze mé lyes 
ba rát sá gok ról nem is be szél ve. Cso dá la
tos he tet töl töt tünk a test vér te le pü lé sen, 
kö szö net Matuszka An tal pol gár mes ter
nek, Liebháber Jú lia igaz ga tó nő nek, Honti 
Ta más nak, Szon di Sán dor nak, Pintérné 
G i  z e l  l á  n a k , 
Szűcs Sán dor
nak, Frank 
I s t  v á n  n a k , 
Kazi Pé ter
nek, Nagy apá
ti Ro land nak, 
Dr. Se bes tyén 
B a  l á z s  n a k , 
Adamik Ist
ván nak, és 
nem utol só 
sor ban Nóg
rá di Zol tán 
or szág gyű lé si 
kép vi se lő nek. 
Ez alatt az egy 
hét alatt meg

is mer het ték az Al föld jel leg ze tes sé ge it, 
a ta nya vi lá got, a gyü mölcs ter mesz tés és 
sző lő mű ve lés rej tel me it, meg an nak gaz
dag és vál to za tos íz vi lá gát. Kö szö net ér te 
min den ki nek. Szép volt és ese mény dús ez 
az egy he tes tá bo ro zás.    F.A.
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Ered mé nyes volt a bor szé ki gom bász tá bor

Zá kány szé ken tur né zott a bor szé ki gye rek csa pat



Test vér vá ro si kap cso la tunk Fo nyód
dal a ’90es évek ele jé re nyú lik vissza. Már 
a rend szer vál tás utá ni el ső év ben 42 gye
rek cso dál hat ta meg a Ba la tont, és él vez
het te an nak le nyű gö ző lát vá nyát. Kap cso
la tunk, az óta is tö ret len. Kez det ben a Ma
gyar Bá lint Gim ná zi um fo gad ta gye re ke
in ket, né hai Bá lint Le hel jó vol tá ból, majd 
Stadler Lász ló az Ál ta lá nos Is ko la ma már 
nyu gal ma zott is ko la igaz ga tó. Nap ja ink ban 
Szőcs Mi hály igaz ga tó ve ze ti a Bor szé ken 
ki kap cso ló dást, fel üdü lést ke re ső gye re
ke ket. Az el szál lá so lás a fo ga dó szü lők nél 
tör té nik. Az egy he tes tur nus alatt a gye
re kek meg is mer ked nek az it te ni gye re kek
kel, Bor szék kel és köz vet len kör nyé ké vel, 
de le he tő sé get biz to sí tunk ar ra is, hogy 
meg is mer jék a me gye lát vá nyos sá ga it. 
Au tós ki rán du lást szer vez tünk szá muk
ra a Gyil kostó hoz, vé gig gya lo gol tunk 
a Bé ká siszo ro son, de meg te kin tet ték az 
ezer éves ma gyarro mán ha tárt, meg a szé
kely ha tár őr ez red ka szár nyá it. Rö vid itt
lét ük alatt el ju tot tak Parajdra, Korondra, 
Farkaslakára, Székelyudvarhelyre, il let ve 

Madéfalvára. Be le kós tol tak Ma ros me gye 
né hány hí resne ve ze tes hely sé gé be, úgy, 
mint Szováta, Se ges vár, Fe hér egy há za. 
Min de nik nek meg van a ma ga va rá zsa, 
amit nem le het egy ha mar el fe lej te ni. Ez 

a kis íze lí tő a Szé kely föld ből egy élő iro
dal mi és tör té nel mi lec ke az anya or szá gi 
gyer me kek nek. Olyan fe lejt he tet len él mé
nyek kel tá voz nak, ame lye ket ta lán so ha 
nem fe lej te nek el.               Far kas Ala dár
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Fo nyó di gye re kek bor szé ki üdü lé sé ről

Aho gyan a cím ből is egy ér tel mű
en ki de rül, a kö tet az 1989es de cem be
ri rend szer vál tás és az azt kö ve tő 20 év 
bor szé ki a kró ni ká ja. Hogy mi is tör tént 
azok ban a de cem be ri na pok ban és az azo
kat kö ve tő évek ben, ar ról so kat és so ká
ig vi tat koz tak min den szin ten. Be szél tek 
for ra da lom ról, puccs ról, az óva to sab bak 
rend szer vál tás ról.  A hi va ta los ál lás pont 
sze rint for ra da lom volt. Sem mi eset re sem 
az tör tént, amit na gyon so kan na i van kép
zel tek: „meg halt a csel szö vő, nem dúl a rút 
viszály”... a rossz fi úk meg kap ják jól meg
ér de melt bün te té sü ket, meg húz zák ma gu
kat, jön nek a jó fi úk és ren det rak nak, él jen 
a de mok rá cia! Sem mi ilyen nép me sei tör
té net ben nem volt ré szünk. Aho gyan Sü tő 
And rás már az el ső hó na pok ban meg fo
gal maz ta: „sem mit sem kap tunk a meg
ígért jo gok ból, csak a le he tő sé gét an nak, 
hogy a meg ígért jo go kért a saj tó ban har
col junk”. 

Far kas Ala dár kö te te a szép re mé nyű 
de cem be ri na pok és az azo kat kö ve tő két 
év ti zed pon tos, mond hat nám ap ró lé kos 

kró ni ká ja. Mint  cse lek vő  részt ve vő je az 
el ső hó na pok ese mé nye i nek, nap ló sze
rű en rög zí tett min dent, ami Bor szék éle
té ben tör tént: a mun ka he lyi gon dok tól 
a sport élet ala ku lá sán ke resz tül a he lyi 
ad mi niszt rá ció mun ká já ig, a kü lön bö
ző szer ve ze tek meg ala ku lá sát, a he lyi vá
lasz tá so kat, a ma gyar or szá gi kül dött sé gek 
lá to ga tá sát és a kap cso la tok fej lő dé sét   
mind ezt úgy, hogy köz ben ki te kin tést ad 
az or szá gos tör té né sek re is. Azok nak, akik 
meg él tük az ese mé nye ket a kö tet em lé kez
te tő: ré sze sei vol tunk egy rend szer vál tás
nak. A fi a ta lab bak nak is iz gal mas hely
tör té ne ti mun ka, ál ta la meg is me rik ezt az 
idő sza kot. 

A szer ző a IV. fe je zet ben össze gyűj töt
te azok nak a val lo má sa it, akik ak tív részt
ve vői vol tak a tár gyalt idő szak ese mé nye
i nek. Eze ket  ol vas va  ki tű nik, min den ki 
más ként, más ra em lé ke zik, a hang súly ok 
el to lód nak, aho gyan ez ter mé sze tes. Ezért 
is hasz nos ez az összeg ző és  pon tos kró ni
ka. Aján lom min den ki nek.  

Kolbert Tün de

Könyv is mer te tő
Far kas Ala dár: 

A bor szé ki rend szer vál tás két év ti ze de

 
Fa kó

Olyan va gyok, mint el szállt sző ke szó,
mit meg fi zet tek rend ben, oly adó,

mint szem le süt ve hor dott büsz ke ség
mi pör gött ed dig s ma tö rött ke rék.

Kö zöm bös, mint pro fil a pén ze ken
mind egy mi lyen ma rok ba ér ke zem.

Ha száll a köd, tű nő ben ott va gyok.
Ho vá tűn tek, míg vol tak, év szak ok?

A lány, a vágy, a nő, a sze re lem!
Hi deg fal épül las san lel ke men.

Le szál la nék s meg áll ni nincs te rep,
mint hu zat, ap ró mal mot per ge tek. 

Olyan va gyok, mint szá ja mon a szó,
oly ér tel met len, fá jó és fa kó.

2009. jú li us 31. Kamenitzky An tal
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TÜN DÉR KERT – 
VA LÓ SÁG  –  KUL TÚ RA

Na gyon nyár volt az ez évi er dé lyi uta mon. For ró és po
ros volt, már mint az ut cák, ahol jár tam. Úgy in dul tam, hogy 
Ko lozs vá ron kez dem, és fő leg kul tu rá lis vo nat ko zás ban né ze
lő dök. Vagy „hall ga tó zom”, eset leg na pi ese mé nye ket pró bá lok 
kö vet ni. Volt is egykét  ma gyar ság el le nes tett ami bor zol ta a  
he lyi és a nem zet kö zi köz vé le mény  ke dély ál la po tát  is. A he
lyi saj tó ban (Sza bad ság, Kró ni ka) je len tős he lyet ka pott az az 
„újfunári,” pol gár mes te ri ki je len tés, mi nek utá na vég le ges dön
tés szü le tett Má tyás ki rály szob rá nak fel újí tá sá ról, hogy az em
lék mű vek re ez után csak ro má nul, fran ci á ul, és an go lul ke rül
het fel tá jé koz ta tó szö veg. Ma gya rul, vagy né me tül  nem. Nem 
írom ide a pol gár mes ter ne vét, mi nek je gyez zük meg, elég  az 
„újfunári” meg jegy zés. Azért hasz nál hat juk ezt az el ne ve zést, 
mert szü le tett még egy dön tés, ame lyik még olyanabb… Tud
ni il lik a Dzsi da  Je nő ről el ne ve zett ut cát azért vál toz tat ták Pi
cas so ut cá ra, mert írd és mond, a Dzsi da  név na gyon ha son
lít  (sic!) az aids meg ne ve zés re, és az ott la kók  ezt  na gyon  
sérelmezték… Lásd ezért be szél he tünk „újfunári” je len ség ről. 
Szó val ez zel volt te li a ma gyar saj tó Kolozsvárott a nyár ele jén, 
Má tyás ki rály, Bo lyai Já nos, és Bocs kai Ist ván szü lő vá ro sá ban.

A kul tú ra te rén ubor ka sze zon volt. Ami fi gye lem re mél tó 
le he tett, az az úgy ne ve zett  (re for má tus) Má tyás temp lom ban 
(a Far kas ut cá ban) he ten te meg tar tott or go na hang ver se nyek 
vol tak. Saj nos ezt nem tud tam meg hall gat ni, lé vén, hogy két 
hang ver seny kö zött tar tóz kod tam a vá ros ban.

Uta zá som Ma ros vá sár hely fe lé ka lan dos nak mond ha
tó, ti., hogy ne ve szít sem el a nap pa li idő sza kot, az éj fél kor 
in du ló, de Bu da pest től, Bras só ig köz le ke dő Ko ro na nem zet
kö zi vo nat ra ül tem fel. Tud tam, hogy reg gel  7 óra kö rül ér
ke zem a székesvárosba. De mi ért? Mert az út vo nal Ko lozs
vár tól – Ma ros vá sár he lyig, Désen ke resz tül, Bet le he men, 
majd Dédán át foly ta tó dott, és on nan egy sze mély vo nat tal 
kel lett le zöty kö lőd ni egé szen Ma ros vá sár he lyig. A MÁV és 
a CFR nagy dicsőségére… Gon do lom ezt azért ta lál ták így 
ki, hogy el ve gyék a ma gyar uta sok  uta zá si ked vét, és hogy 
Székelykocsárdot el ke rül ve, ne hogy eszé be jus son az ár va ha
lan dó nak Dzsi da  Je nő : Nagy csü tör tök cí mű ver se. Hát ez nem 
jött be a „tervezőknek”…                                                                                   
Szó val meg ér kez tem a haj da ni Szé kely vá sár hely re. Itt is por és bal
ká ni bűz fo ga dott. Saj nos. Mert nem is a kül ső, ut cai lát vánnyal, 
ér zet tel van a leg na gyobb baj, ha nem a lel kek be, a már ős la kos 
csa lá dok ba is be fész ke lő dött „bi zán ci hagyatékokkal”… Va jon 
Tri a non urai és a pá ri zsi bé ke szer ző dés szen te sí tői ezt akar ták?
Fej tő Fe renc mon dot ta volt (MTV 1en), még ha lá la előtt, hogy 
hi ba volt a tri a no ni dön tés. Nem szét szab dal ni, ha nem meg re
for mál ni kel lett vol na az Oszt rákMa gyar Mo nar chi át. Az EU 
fel ada ta lesz, hogy ezt a hi bát hely re hoz za – mon dot ta Fej tő Fe
renc. Hát nem úgy néz ki, hogy ezen mun kál kod ná nak a brüssze li 
nagyok…
Köz ben meg néz tem (vol na) új ból, és új ból be lül ről a sze cesszió 
egyik csúcs tel je sít mény ét je len tő Ma ros vá sár he lyi Kul túr pa lo tát. 
Ám mos tan ság elég gé szi go rú an áll ják út ját az oda me rész ke dő
nek, pe dig új ság író iga zol ványt mu to gat tam, és bi zony gat tam, 
hogy én oda jár tam ze ne is ko lá ba, és Trózner Er kel Sa rol ta volt az 
igaz ga tó nőm. Kel lett fi zes sek 5 lejt. Igaz ezért az al já tól a te te jé ig, 
va gyis az elő csar nok tól a tü kör ter men ke resz tül, egé szen a kép
tá rig min dent vé gig néz het az oda lá to ga tó. A szín pad dal és kon

Ka len dá ri um
575 éve, 1434 au gusz tus 29én Csezmicén szü le tett 
Janus Pan no ni us (Csezmicei Já nos), az el ső név 
sze rint is mert ma gyar köl tő és hu ma nis ta . Má tyás 
ko rá ban élt, la tin nyel ven írt. Köl té sze tét Eu ró pa
szer te is mer ték. Ferrarában majd Ge no vá ban ta
nult. Mi kor Má tyást ki rállyá vá lasz tot ták, egye ne sen 
a ki rá lyi ud var ba jött ha za. Kel let tek a jól kép zett 
hu ma nis ta mű velt sé gű em be rek. Előbb a ki rály né, 
majd a ki rály kan cel lár ja (ta nács adó ja) volt. Ké
sőbb pé csi püs pök nek ne vez ték ki. 1472ben húnyt 
el Med ve vá ron. Föl di ma rad vá nya i ra 1991ben a 
pé csi szé kes egy ház al temp lo má ban buk kan tak rá. 
2008ban te met ték el új ra.

***

270 éve, 1739 no vem ber 17én, a mai Ma ros me gyei 
Gernyeszegen szü le tett Te le ki Sá mu el gróf, a hí res 
ma ros vá sár he lyi Te le ki Té ka ala pí tó ja. Éle te so rán 
je len tős tiszt sé ge ket töl tött be: volt ki rá lyi ka ma rás, 
fő is pán, tit kos ta ná csos, al kan cel lár, stb. A   tu do
mány iránt ér dek lő dő, nagy mű velt sé gű fő úr uta zá
sai so rán ren ge te get köl tött könyv re, meg vá sá rol ta 
ko ra leg je len tő sebb mun ká it, szak le xi ko no kat, bib
li o fil ki adá so kat, ős nyom tat vá nyo kat. Könyv gyűj
te mé nyét, köz vet len örö kö se nem lé vén, a köz nek 
ado má nyoz ta. Vég ren de let ében az ál lo mány gya ra
pí tá sá ról, an nak ke ze lé sé ről is ren del ke zett. 

***

150 éve, 1859 szep tem ber 30án, Kis ba con ban szü
le tett Be ne dek Elek, „a nagy me se mon dó”, író, új
ság író. Ta nul má nya it Székelyudvarhelyen és Bu da
pes ten vé gez te. Di ák ko rá ban nép raj zi gyűj tő út ra 
megy Sebesi Jóbbal. Több na pi la pot szer kesz tett, 
18871892 kö zött or szág gyű lé si kép vi se lő. Be szé
de i ben a nép ne ve lés, az if ú sá gi iro da lom, a köz ok
ta tás kér dé se i vel fog lal ko zott. A tri a no ni bé ke szer
ző dés után, 1921ben ha za tért. Kis ba con ban élt és 
dol go zott ha lá lá ig, ahol a Cim bo ra cí mű if ú sá gi la
pot szer kesz tet te. Mint me se író, a ma gyar gyer mek
iro da lom egyik meg te rem tő je.  Több tu cat köny vet 
írt, leg is mer teb bek: Arany me se könyv,  Ezüst me
se könyv, Grimm me sék és az Ezer egy éj sza ka me
sé i nek az át dol go zá sai, de írt szá mos szín da ra bot, 
le ány re gényt, gyer me kek nek szánt ma gyar tör té
nel mi mű ve ket. 1929 au gusz tus 17én, 70ik évé ben  
ér te a ha lál.

Kolbert Tün de
folytatás a 8. oldalon
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Szep tem be ri ta nács ülés Bor szé ken

Bor szék is kép vi sel tet te ma gát a Szé kely föl di Ön kor
mány za ti Nagy gyű lé sen

Pilisvörösvár Bor szék test vér vá ros

Alig kez dő dött meg a hó nap és már is 
ta nács ülés. Ez azért volt, mert az au gusz tust 
ki hagy tuk, va ká ci ó zott az ön kor mány zat. 
Hét ha tá ro za tot ho zott a tes tü let. El ső ként a 
ta valy meg épí tett lé te sít mé nyek lel tár ba vé
te le sze re pelt: Sport csar nok, Bor víz Mú ze
um, a Pol gár mes te ri Hi va tal bő ví té se. Újabb 
231 köb mé ter fa el adá sá ra nyílt le he tő ség a 
te le pü lés le ge lő jé ről. Ez azért jó, mert az el
adott fa el len ér té ke be ke rül a vá ros költ ség
ve té sé be. Újabb költ ség ve tésmó do sí tás ra 
ke rült sor, a Me gyei Ta nács ki utalt 25 ezer 
lejt a ta nu lók tej és kif i prog ram já ba, amit 

egy he lyi cég fog szál lí ta ni. A ka lá ká ba meg
épí tett né pi für dő be fe je zé se szin tén egy 
fon tos do log, hi szen sok em ber mun ká ja 
fek szik ben ne. A meg lé vő par kok mo der ni
zá lá sá ra ki írt pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük
sé ges volt a vá ros köz tu laj do ná ba vé te lé re, 
ezért szü le tett er re ha tá ro zat, akár csak a 
Mil len ni um park és a Réz er dő fel újí tá sá
ra. Szin te min den hó nap ban van te rü let
vissza adás vagy te rü let cse re. Ez al ka lom mal 
egy te rü let fel osz tá sa sze re pelt na pi ren den, 
hogy vissza le hes sen ad ni egy új tu laj do nos
nak 310 négy zet mé ter te rü le tet.

Új ra szó ba ke rült a ré gi Pol gár mes
te ri Hi va tal épü le té nek sor sa. Egy re több 
ön kor mány za ti kép vi se lőt meg győz tek az 
épü let le bon tá sá nak szük sé ges sé gé ről. Va
ló ban le han go ló ké pet nyújt, de nem az 
egye dü li szel lem vá ros kép. Én, sze mély 
sze rint to vább ra is fenn tar tom, hogy más 
le he tő sé gek is lé tez nek (bér be adás, el
adás), és nem kell le bon ta ni, mert an nak 
ide jén, a te le pü lés pén zén és mun ká já val  
épí tet ték. Épí tett örök sé günk ré sze, fel újí
ta ni kell.                Far kas Ala dár

A két te le pü lés kö zött a kap cso lat már több mint tíz éves. 
A pilisvörösvári ön kor mány zat még 1999ben  aján dé ko zott 
Bor szék nek egy tűz ol tó au tót, amit az óta is hasz ná lunk. A kö
vet ke ző év ben a két te le pü lés ön kén tes tűz ol tó tes tü le te együtt
mű kö dé si szer ző dést írt alá. 2001ben egy men tő au tót kap tunk 
aján dék ba a Pi li si me den ce Egész ség ügyi Ala pít vá nyá tól. Az óta 
szin te min den év ben tör tént va la mi, de le gá ci ók lá to ga tá sa, két 
bor szé ki di ák vörösvári ta nul má nya, a tűz ol tó egye sü let tag ja i
nak lá to ga tá sa. Az idén, a Bor szé ki Na po kon újabb Mecedes tűz
ol tó au tót kap tunk egy szim bo li kus össze gért. Már rég meg érett 
ez a kap cso lat ar ra, hogy hi va ta lo san is szen te sít sék. Er re ke rült 
sor 2009. au gusz tus 14én a Vörösvári Na pok al kal má val. A két 
vá ros pol gár mes te re, Gromon Ist ván és Mik Jó zsef kéz je gyé vel 
szen te sí tet te azt az ok ira tot, ami nyo ma té ko sít ja a két te le pü lés 
test vér vá ro si kap cso la tát. Amint a szer ző dés szö ve gé ből is ki tű
nik, a kap cso lat cél ja, hogy „meg te remt sék a két vá ros pol gá rai 
szá má ra a köl csö nös meg is me rés le he tő sé gét, és elő se gít sék a két 
vá ros kö zöt ti kul tu rá lis, gaz da sá gi, köz igaz ga tá si, egész ség ügyi és 
sport kap cso la tok ki ala ku lá sát, meg könnyít sék a két vá ros in téz
mé nyei, vál lal ko zá sai és ci vil szer ve ze tei kö zött ki ala ku ló kap cso
la tok elmélyülését…”

Ez az ok irat, a töb bi test vérte le pü lé si ok irat tal együtt azt 

iga zol ja, hogy az or szá gok, nem ze tek és né pek kö zött le het tar
tal mas kap cso la to kat lé te sí te ni, ame lyek ré vén a te le pü lé sek la kói 
job ban meg is me rik egy más vi dé két, szo ká sa it. Örü lünk, hogy ez 
kap cso lat is gyü möl csö ző. Vár juk, hogy a vörösváriak is fel fe dez
zék Bor szé ket.

Szep tem ber 4én ke rült meg ren de zés re Csík sze re dá ban az 
RMDSz és az EMNT ál tal szer ve zett nagy gyű lés. A kö zel 900 
pol gár mes tert, al pol gár mes tert, he lyi és me gyei ta ná csost be fo
ga dó nagy sport csar nok ban, jó lég kör ben zaj lot tak a be szél ge té
sek, ame lyen je len vol tak az RMDSz or szá gos ve ze tő tiszt ség vi
se lői is. Nyi tány ként el éne kel tük a Szé kely Him nuszt, meg néz tük 
a Har gi ta Né pi Együt tes tánc pro duk ci ó ját. Be szé det mon dott 
Markó Bé la szö vet sé gi el nök, Tő kés Lász ló, az EMNT el nö ke, 
Ke le men Hu nor, az RMDSz ügy ve ze tő el nö ke, va la mint Ráduly 
Ró bert, Csík sze re da pol gár mes te re. Fel szó lal tak még a me gyei 
ta nács el nö kök Lokodi Edit Emő ke, Ta más Sán dor, Bor boly Csa
ba, Bondor Ist ván me gyei ön kor mány za ti kép vi se lő, An tal Ár
pád, Ferencz Ala jos pol gár mes te rek.

Bor szé ket Mik Jó zsef pol gár mes ter, Sza bó Ti bor al pol gár
mes ter, Si mon Le hel és Far kas Ala dár ön kor mány za ti ta ná cso sok 
kép vi sel ték.

A je len lé vők egy han gú lag el fo gad ták a Szé kely föld sa já tos 
köz igaz ga tá si és fej lesz té si jog ál lá sá ról szó ló Me mo ran du mot, 
va la mint egy Ki ált ványt a Szé kely föl dért c. do ku men tu mo kat. A 
jel zett do ku men tu mok össze fog lal ják a ma gyar ság alap ve tő cél

ki tű zé se it, kér ve a de cent ra li zá lást, új gaz da sá gi ré gió ki ala kí tá sát 
Ma ros, Har gi ta és Kovászna me gyék nek. A je len lé vők hi tet tet tek 
az au to nó mia mel lett, és fel hív ták Ro má nia és az EU fi gyel mét a 
szé kely ség hely ze té re. Év ti ze dek óta  a Szé kely föld nem fej lő dik 
ará nyo san  az or szág gal. A Szé kely föld egyet len le he tő sé ge az au
to nó mia, de ezért dol goz ni kell nap mint nap.



cert or go ná val ren del ke ző nagy te rem min dig meg ha tó volt szá
mom ra. Fő leg az ott vé gig hall ga tott hang ver se nyek, és a Ma ros 
Né pi Együt tes mű so rai mi att. De a va la mi ko ri szín há zi elő adá sok 
is fel buk kan nak em lé ke ze tem ben. Illyés Gyu la je lenlé té ben be
mu ta tott : „Fák lya láng”, Gor kij: Éj je li me ne dék he lye, vagy a Sü tő 
And rás szín pa di mű vei, stb…

Ám új ból az ut cá ra kel lett jön nöm, és a me leg, „fris sen” szál
ló por ke ve red ve a ki pu fo gó gáz zal úgy be fész ke lő dött ha jam ba, 
hogy az már kel le met len volt. De „haj tot tam” to vább. Az új Nem
ze ti Szín ház kö rül nagy bur ko lat ja ví tás folyt. Így csak há tul ról, a 
szí nész be já ró fe lől tud tam be jut ni az épü let be. A ka pus tól meg
tud tam, hogy a nyá ri szü net da cá ra ál lan dó szol gá lat van, és a 
ma gyar szek ció iro dal mi tit ká ra he ten te 23szor is be jár, in téz
ni a ten ni va ló kat. Kiss Éva Evelynnel te le fo non tud tam be szél
ni, aki nek egy anya or szág be li szer ző mű vét hoz tam aján dék ba 
és be mu ta tó ra, ha akarják… Köz ben egy gaz dag, két ol da las írás 
je lent meg a Nép új ság ban az iro dal mi tit kár tol lá ból, az el múlt 
évad gaz dag re per to ár já ról, szín pa di mű vek ről, me lye ket a ma
gyar ta go zat mu ta tott be. Te hát fo lyik a mun ka a szín ház ban, ami 
ör ven de tes, már csak azért, mert eb ben a kul tú ra el le nes vi lág ban 
úgy néz ki, hogy Er dély ben, úgy Ko lozs vá ron, mint Ma ros vá sár
he lyen van kö zön sé ge a ma gyar nyel ven  be mu ta tott szín pa di 
mű vek nek. Ter mé sze te sen pa nasz kod nak a szak ma be li ek, és 
fő leg pénz hi ány ra hi vat koz nak, nem vé let le nül. Így hát eb ben 
a vo nat ko zás ban meg nyu god tam, már mint ab ban, hogy kul
tú ránk ápo lá sa (Er dély ben még a ver se ket is job ban sze re tik) a 
jö vő zá lo ga is egy ben. Ezért igye kez tem to vább, a szé kely föld 
fe lé, hogy ott is tá jé ko zód jam. Bor szék re vol tam hi va ta los, a 
23 nap ra ter ve zett XIV. Bor szé ki Na pok ra. 

 Elő ször a táj szép sé gét je lez ném, me lyet ha Szováta – 
Parajd – Bucsin te tő fe lől kö ze lí tünk meg, mind járt Mó ricz 
Zsig mond Er dély ről szó ló re gé nye, re gény cí me jut eszé be az 
iro dal mat is ked ve lő uta zó nak: Tün dér kert.

Hát ilyen. Azt így el mon da ni, sza vak ba ön te ni ne héz. Ta
lán fil men, vi de o fel vé te len ér zé kel tet he tő, de csak ak kor érez
he ted  e szó lé nye gét, ha ar ra fe lé jársz. Ezt Tri a non óta  tu ris
ta ként, oda lá to ga tó ként, ta pasz tal ha tod, mint ahogy én is ro

kon lá to ga tás ra ér kez tem egyút tal... Hal lot tam egy má sik meg
jegy zést is: Pa ra di cso mi táj. Így igaz. Egyegy ré sze bib li ai … 
amit még nem tett tönk re ci vi li zá ci ónk. Ha a kör nye zet pusz
tí tást en nek le het ne vez ni. Bor szék most éb re de zik. Az úgy
ne ve zett rend szer vál tás itt sem tör tént meg iga zán, csak most 
már több párt osz to zik a ja va kon, és a ha ta lo mért ádáz küz de lem 
fo lyik. Az er dé lyi für dő vá ros ok ja va ré sze (Szováta, Parajd, Bor
szék) ket tős éle tet él. El ső a sa ját ja, a meg él he té se, bel ső „ar chi
tek tú rá ja”, a má sik a tu riz mus. Ami ből tu laj don kép pen él nek az 
ott la kók... Ezért van ket tős ar ca ezek nek a te le pü lé sek nek, mely 
csak hosszabb ott élés, vagy  tar tóz ko dás után is mer he tő meg. A 
kü lön bö ző kul tu rá lis na po kat  pont a tu riz mus fej lesz té se, ki szé
le sí té se mi att szer ve zik. A XIV. Bor szé ki Na pok is ezt szol gál ta. 
Rá adá sul ez jó al ka lom volt a test vér vá ro si kap cso la tok fej lesz
té sé re. Egyút tal az úgy ne ve zett ka lá ka moz ga lom „gyü möl cse it” 
is ek kor ra idő zí tet ték „le szed ni”. A Ma gya ror szág ról jö vő 5065 
ön kén tes, az er dé lyi, és  a he lyi fi a ta lok kal kö zö sen fel épí tet tek, 
fel újí tot tak egy el ha nya golt bor víz for rás se gít sé gé vel egy úgy ne
ve zett hi deg vi zes  für dőt (láb für dő), mely hez ülő me den cé ket, 
fá ból ké szült für dő me den cét és ivó tar tá lyo kat épí tet tek (szin tén 
fá ból). Cso dá la tos kör nye zet ben. Horribile dictu: a Tün dér kert 
mellett… Meg lá to gat ha tó és hasz nál ha tó. A kul tu rá lis mű so rok 
két na pig tar tot tak, mely re több anya or szág be li együt tes hoz ta 
mű so rát.

ROMAQUA GROUP RT BOR SZÉK
TELECONSTRUCTIA RT PLOIESTI

DRUMSERV RT MA ROS VÁ SÁR HELY
RO MÁN KE RES KE DEL MI BANK  BCR

DET RO IT CITY KFT DITRÓ
FORTRANS KFT DITRÓ

MILAN STUPAK KFT ALFALU
ELPIRPRODCOM KFT BOR SZÉK

ADROM KFT BOR SZÉK
MARONIX KFT BOR SZÉK

AUTOCOM TOTAL KFT DITRÓ
ELECTRO BETA KFT MAROSHÉVIZ

IZVORUL KFT BOR SZÉK
LUNIC KFT BOR SZÉK

MARK MARK KFT BOR SZÉK
IRIMESCU KFT BOR SZÉK

AMURG KFT BOR SZÉK
GALA COM TRA DE KFT BOR SZÉK

LÁ ZÁR JÁ NOS
ISBOR KFT BOR SZÉK

BOR SZÉ KI TU RISZ TI KAI SZÖ VET SÉG
CARMOLIMP MAROSHÉVIZ

MIHAILA FLORIN
SÁRPÁTKI VI RÁG ÜZ LET

GURZON TEST VÉ REK
OPREA MIRCEA

PATKA GERŐ
BAJKÓ VENCZEL

SZA BÓ STELA

Meg jegy zés: a tűz ol tó au tó meg vá sár lá sa i nak tá mo ga tói 
meg te kint he tők a vá ros www. borsec. eu hon la pon.
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