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Március  idusán 

Mélyből futó - tűzben
álló szédületes árok
remény-foszlány hozza
céltől fosztottan viszi -
időtlen térben forog 
utánad iramodván 
senki földjén landol.

Teremt is néha vonzó
időt - míg ketyeg ama
zárolt óra a fejben  -
elmében kong a lélek
nálad nélkül nem is
ölelne - ölne - hisz
itten már a törvény
ökle sújt le oda -
délben este s reggel
indul veled is az űrkomp
keresd - találd meg újra
ereidben a fény márciusát.

Pethő László Árpád

Ha gyo má nya ink sze rint az idén is meg em lé kez tünk az 
1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc ki tö ré sé nek nap-
já ról. Fon tos a mél tó ság tel jes ün nep lés, amely erő sí ti az 
össze tar to zás ér zé sét, a nem ze ti ön tu da tot. Ugyan nin csen 
sem Nyer ges-te tőnk, sem Pe tő fi vagy Kos suth szob runk, de 
van egy kö zös múl tunk, amely nek em lé két ápol ni kell. Ez a 
szim bo li kus hely szín, a Hő sök em lék mű vel, meg a Kos suth-
kop ja fá val ép pen ele gen dő, hogy őriz zük őse ink és hő se ink 
em lé két, 1848 esz mé jét. 

Ün ne pi meg em lé ke zé sünk pén te ken kez dő dött az is ko-
lá ban, majd foly ta tó dott va sár nap a ró mai-ka to li kus temp-
lom ban, az ün ne pi szent mi se ke re té ben. Az al kal mi mű sort 
ez al ka lom mal is a Zimmethausen Is ko la köz pont ta nu lói 
mu tat ták be, Ballai Er zsé bet és Lász ló Ti bor ve ze té sé vel. A 
vá ro si ren dez vény Alsóborszéken az Em lék park ban foly ta-
tó dott, ahol a Bajkó Sán dor ve zet te fú vós ze ne kar nem csak a 
Him nuszt, ha nem Kos suth in du ló kat és nó tá kat is ját szott. 
A ren dez vé nyen ün ne pi be szé det mon dott Ba kos Ba lázs 
bor szé ki plé bá nos, il let ve Sza bó Ti bor az RMDSz al el nö ke, 

a vá ros al pol gár mes te re. Ben ső sé ges han gu lat ban zaj lott a 
meg em lé ke zés.

Az ün nep ség vé gén ko szo rú zás ra is sor ke rül. Az Ön-
kor mány zat, az RMDSz vá ro si szer ve ze te, va la mint a Ma-
gyar Pol gá ri Párt he lyi szer ve ze te he lyez te el a ke gye let 
ko szo rú it a ’48/49-es em lék táb lá nál, va la mint a Kos suth- 
kop ja fá nál, mint egy szim bo li zál va a so kat em le ge tett 
össze fo gást.

  Ez al ka lom mal, az idő is ve lünk 
tar tott, ha nem is volt nagy me leg, 
de kel le me sen sü tött a nap, ami 
bá to rí tó lag ha tott a hall ga tó ság-
ra is. Szép és fel eme lő ün nep ség 
ré sze sei vol tunk.

A Bo ro zó is dél után al ka lom-
hoz il lő ze né vel vár ta az ün ne pel ni 
óhaj tó kat.

Far kas Ala dár

Borszéki 
rendezvények 
Már ci us idu sán
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Pol gár mes ter úr, a leg utób bi be szél
ge té sünk óta egy újabb hó nap telt el. 
Mit kell tud ni a vá ros la kó i nak, ol va só
ink nak ez el telt idő szak ról?

Mik Jó zsef: Saj nos a vá ros még hi-
ber nál, las san jön a ta vasz, ezért fon tos 
vá ros épí té si és ren de zé si mun ká la tok-
ra nem ke rül he tett sor. De an nál több 
idő ma radt ter ve zés re, kap cso lat épí tés re. 
Több ször vol tam a me gye köz pont ban, 
meg Bu ka rest ben, ahol ta lál koz tam a Fej-
lesz té si mi nisz ter rel, a Tu risz ti kai-, Ok ta-
tá si- és Egész ség ügyi mi nisz te rek kel. Le-
re a gál tam Elena Udrea mi nisz ter asszony 
azon ki je len té sét, ami ben azt han goz tat ta 
Kovásznán, hogy Har gi ta me gyé ben csak 
Tusnádfürdő és Parajd kap pénzt fej lesz-
tés re. Is mer tet tem a bor szé ki hely ze tet. 
Va la mi kor or szá gos má so dik leg is mer-
tebb für dő je volt Ro má ni á nak, és az ál-
lam a hi bás azért, hogy idá ig rom lot tak 
a vi szo nyok, mert a hát tér ből le ren de zett 
pri va ti zá lás ban nagy sze re pe volt. Je len-
leg is az ál lam az, aki Bor szék ről el visz évi 
60 mil li árd ré gi lejt, és eb ből szin te sem-
mit nem ad vissza. Mi ből tart suk fenn a 
vá rost, az ok ta tást, mi ből le gyen pén zünk 
ter vek re, meg a pá lyá za tok nál az ön rész-
re. A Bor vi zek út ja pro jekt ese té ben 35%-
os ön részt kell fi zet nünk, a szenny víz 
ese té ben, pe dig 22%-ot. Ké szül a Ke ze lő-
köz pont elő ta nul má nya, áp ri lis kö ze pé re 
kész lesz, utá na ké szít jük a ki vi te le zé si 
ter vet is. A Har gi ta Me gyei Ta nács 2 mil-
li árd ré gi lej jel tá mo gat ja a Bor vi zek út ja 
pro jek tün ket.

Amaran, részt vet tem a Für dő vá ros-
ok Or szá gos Ta nács ko zá sán, ahol el ha tá-
roz tuk, hogy kö zö sen fo gunk fel lép ni a 

Bal ne o ló gi ai tu riz mus fel len dí té sé ért, va-
la mint azért, hogy a he lyi ás vány kin csek 
jö ve del mé nek egy bi zo nyos ré sze hely ben 
ma rad jon. 

Részt vet tem Bu ka rest ben, a Ro má-
ni ai Vá ro sok Or szá gos Szö vet sé gé nek az 
össze jö ve te lén. A tu risz ti kai mi nisz té ri-
um nál le ad tam a sí pá lya pro jek tet amely-
re a mi nisz ter asszony tól ígé re tet kap tam, 
hogy fel ke rül az or szá gos pri o ri tás lis tá ra, 
ami azt je len ti, hogy ál la mi tá mo ga tást 
is ka punk a ki vi te le zés hez. Már ci us 26-
án Bor szék re lá to gat a mi nisz té ri um két 
mun ka tár sa te rep szem lé re va la mint, hogy 
az it ten ta pasz tal tak alap ján meg ol dá so kat 
ke res se nek vá ro sunk se gít sé gé re. Áp ri lis-
ban ide lá to gat a mi nisz ter asszony is.

Sze ret ném, ha Bor szék jö vő ősz-
re vissza nyer né az „or szá gos tu risz ti kai 
ér de kelt sé gű te le pü lés” rang ját. Nyá rá-
ra vár ha tó a kul túr ház fel újí tá sá ra szó ló 
prog ram be in dí tá sa. Eb be a prog ram ba a 
Me gyei Ta nács 1,5 mil li árd ré gi lej jel tá-
mo gat. A tömb há zak hő szi ge te lé si prog-
ram ja fo lya mat ban van, te hát a ’90 előtt 
épí tett tömb há zak kül ső hő szi ge te lé sé re 
a La kás tu laj do no sok Szö vet sé ge le te he ti 
a pá lyá za tot. Nem rég meg tar tot tuk a La-
kás tu laj do no sok gyű lé sét, ahol is mer tet-
tük a hő szi ge te lé si le he tő sé ge ket. A je len-
lé vők több sé ge jó nak ta lál ja a prog ra mot 
és tá mo gat ja az el kép ze lést.

Mi kor ra vár ha tó a vá ros 2009es 
költ ség ve té se?

Mik Jó zsef: Most dol go zunk a költ-
ség ve tés ter ve ze ten. A sa rok szá mok már 
meg van nak. Jö vő hé ten köz meg hall ga-
tást tar tunk a la kos ság gal eb ben a té ma-
kör ben, és re mél he tő en áp ri lis 10-én már 

lesz el fo ga dott költ ség ve té se a te le pü lés-
nek. Sze ret tük vol na még eb ben a hó nap-
ban meg sza vaz ni, de saj nos nem kap tuk 
meg a me gyé től a szük sé ges ada to kat, 
ezért ma rad az elő ter jesz tés, meg vi ta tás 
áp ri lis ele jé re.

Az al pol gár mes ter részt vett egy meg-
be szé lé sen Csík sze re dá ban, az ás vány vi-
zek hasz no sí tá sa té ma kör ben. Itt is szó ba 
jött, hogy Bu ka rest in kasszál ja a pa lac ko-
zás utá ni il le té ket, és eb ből sem mi nem 
ma rad a vá ros nak, an nak el le né re, hogy a 
for rá sok a te le pü lé sün kön ta lál ha tók.

Jó hír, hogy meg ala kult a Gyilkostó- 
Bor szék Tu risz ti kai Egye sü let, amely nek 
tag jai a Gyergyó-i me den ce te le pü lé sei. A 
cé lunk, hogy Bor szé ket vissza csa tol juk a 
Gyergyószentmiklós- Szár hegy - Ditró - 
Bé ká si szo ros – Gyilkostó tu risz ti kai kör-
for gás ba, va la mint, hogy kö zö sen lép jünk 
fel a Bu ko vi nai Tu risz ti kai Egye sü let tel a 
kör nyék tu risz ti kai po ten ci ál já nak nép-
sze rű sí té sé hez.

Las san itt a ta vasz, lesze pa tak me
der ta ka rí tás?

Mik Jó zsef: A ta valy is meg szer vez-
tük, a te rep mo to ro sok se gít sé gé vel. Re-
mé lem az idén több ci vil szer ve zet, be-
kap cso ló dik eb be a te vé keny ség be, hi szen 
mind nyá junk ér de ke, hogy a vá ros vi zei, 
víz part jai tisz ták le gye nek.

Öröm mel mond hat juk, hogy az idei 
már ci us 15-i ün nep sé gen a bor szé ki ek 
szép szám ban je len vol tak és be kap cso-
lód tak a meg em lé ke ző ün nep ség be. Kö-
szö net ér te a részt ve vők nek.

Kö szö nöm a be szél ge tést.
2009. már ci us 23.

Far kas Ala dár

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

A bor szé ki Ön kor mány zat tor kos csü tör tö kön tar tot ta 
ren des ha vi ülé sét. A tíz na pi ren det meg elő ző en Bende Sán-
dor, me gyei ta ná csos meg hall gat ta a ta ná csos urak pa na sza-
it, óha ja it. El ső ként az Orotván át ha la dó me gyei út re ha bi li-
tá lá sa sze re pelt, amely vissza té rő mo tí vum ként áll a tes tü let 
ér dek lő dé si kö ré ben. Ez a két év szá za dos út már évek óta 
na gyon el ha nya golt ál la pot ban le le dzik. Szin te tel je sen al kal-
mat lan sze mély au tó val va ló köz le ke dés re. Er re kér tünk tá mo-
ga tást a Me gyei Ta nács tól (nem elő ször). A te le pü lés tu risz-
ti kai po ten ci ál já nak nö ve lé se ér de ké ben, jó volt Elena Udrea 
mi nisz ter asszonyt Bor szék re csa lo gat ni, hogy lás sa, ho vá 
süllyedt, a va la mi ko ri vi lág hí rű für dő vá ros, és tá mo gas sa a 
gyógyturizmust. Újabb ANL la ká sok ra len ne szük ség, hogy 
az ál la mo sí tott vil lák ban la kó kat ki le hes sen la kol tat ni, és el-
kez dőd jön a ré gi pa ti nás épü le tek fel újí tá sa.

A tes tü let gyor sí tott ütem ben tár gyal ta a na pi ren den sze-
rep lő pon to kat. Nem sok hoz zá szó lás, vi ta volt, lé vén, hogy a 
frak ci ó ban ezek meg le tisz tul tak. A le en dő sí pá lyá ról el ad tak 
kö zel 700 köb mé ter fát, hogy ne ki le hes sen fog ni a ta laj mun-
ká la tok nak. Újabb adó ked vez mé nyek jó vá ha gyás ára ke rült 
sor, azon sze mé lyek ese té ben, akik nek jö ve del me 500 lej alatt 
van. Új ból el fo gad tuk azt a ha tá ro za tot, amely le he tő vé te szi az 
is ko lai tan mű hely fel újí tá sát. Mó do sí tot tunk egy ko ráb bi ha-
tá ro za tot, amely nö ve li a la kos ság, és a cé gek kö te le zett sé ge it, 
ami az épü le tek, ke rí té sek kar ban tar tá sát il le ti. A már tíz éve 
vi ta tott vá ros cí mer leg újabb vál to za tát hagy ta jó vá a tes tü let. 
Hogy eb ből mi kor lesz cí mer, azt még a jós asszony sem tud-
ja meg mon da ni. A tes tü let jó vá hagy ta a kap cso lat fel vé telt egy 
jo gi ta nács adói iro dá val, hogy ál lan dó jo gi asszisz ten ci ánk le-
gyen.             F. A.

Ren des ha vi ta nács ülés
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„Leg több, amit em ber el ér het, hogy hi ány zik”
 (Szil ágyi Do mo kos)

Ivácsony Jó zsef (19512009)

Sza bály ta lan bú csú

Bú csú egy Bor szé kért szív vel
lé lek kel élő ba rá tunk tól

Új ra egy le súj tó hír ér ke zett. Meg halt Ivácsony Jós ka. A hír 
le tag lóz ta az is me rő sö ket, ba rá to kat, hi szen alig más fél hó nap-
pal ez előtt még ha za jött, ar ra a disz nó vá gás ra, amit az Ön kor-
mány zat szer ve zett, hogy ta lál koz has son ba rá ta i val, szom szé-
da i val, is me rő se i vel. Jól érez te ma gát, és ami a leg fon to sabb, te le 
volt ter vek kel. A nyár fo lya mán ki akart jut na, Ma gya ror szág ra, 
hogy Ópusztaszeren meg néz ze a Feszty Kör ké pet. Ugyan úgy el 
akart jut ni a ré gi ma gyar-ro mán ha tár át ke lők höz. A For rá sok 
ja nu á ri szá má ban el kezd te az ön élet raj zát kö zöl ni, hely szű ke 
mi att a feb ru á ri szám ba nem ke rült be a foly ta tás. Nyom da igaz-
ga tó ként, bá bás ko dott a Bor szé kért Ala pít vány ki ad vá nya i nak 
meg je le né sé ben, és a For rá sok több mint 12 éves fo lya ma tos 
meg je le né sé ben is orosz lán ré sze volt: szer kesz tés, tör de lés, stb. 
Rend sze re sen részt vett a szer kesz tő sé gi meg be szé lé se ken, ta-
pasz ta lat cse ré ken, ahol szak mai meg lá tá sai, ta ná csai mind nyá-
juk ré szé re jól fog tak. Min dig élén ken kö vet te a vá ro sunk ban 
zaj ló ese mé nye ket, és ha kel lett ke mény bí rá lat tal il let te a hi á-
nyos sá go kat, vagy azok el kö ve tő it. Ugyan rég, hogy el köl tö zött 
Bor szék ről, de so sem tu dott tő le el sza kad ni. Nem csak Ha lot tak 
nap ján lá to ga tott ha za, ha nem itt volt a Bor szé ki Na po kon is, 
a Böl lér Na pon is, ré geb ben ak tív dol go zó ko rá ban még gyak-
rab ban. Ve se elég te len sé ge és egy ko ráb bi in fark tu sa, kény szer 
nyug díj ba ker get te, de így is te vé keny ma radt. El vál lal ta a La-
kás tu laj do no sok Szö vet sé gé nek el nö ki tiszt sé gét, nyá ri la kot 
épí tett a Har gi ta lá bá nál, aho vá szí ve sen ki járt gom bász ni. Örült 
a lá nya si ke res há zas sá gá nak, és vár ta a fia nő sü lé sét. Öröm mel 
új sá gol ta leg utóbb, hogy az el jegy zés már meg tör tént.

Új ra sze gé nyeb bek let tünk egy ba rát tal, egy igaz em ber rel, 
aki re bár mi kor le he tett szá mí ta ni. Egy űr ma rad utá na, amit 
nem le het pó tol ni.

Az is ten ad jon örök nyu go dal mat ne ki. Em lé ke örök ké él ni fog.

In memoriam Ivácsony Jó zsef
Is mét sze gé nyeb bek let tünk. Itt ha gyott egy ba rá tunk, aki 

fon tos volt szá munk ra. Rá adá sul oly hír te len ség gel, hogy rá sem 
tud tunk ké szül ni a bú csú ra, az el vá lás ra. Mint de rült ég ből a 
vil lám csa pás, úgy ért mind nyá jun kat: csa lád ta go kat, ba rá to kat, 
szom szé do kat, is me rő sö ket. Nem ad ta sem mi je lét, hogy nem 
akar ná foly tat ni föl di pá lya fu tá sát. An nál na gyobb volt a döb-
be net, hogy már nin csen kö zöt tünk. Túl az el ső sok kon, hogy 
már nin csen, a te me té sen ta pasz tal tam azt az óri á si ro kon szen-
vet, amit Székelyudvarhely la kos sá ga, ré gi mun ka tár sai, ro ko-
nai, ba rá tai, köz éle ti sze mé lyi sé gek, Bor szék la kói nyil vá ní tot-
tak irán ta és csa lád ja iránt, az vi szony lag meg vi gasz talt. Nem élt 
hi á ba. Az em be rek is mer ték, és hol tá ban is el is mer ték szak mai 
tu dá sát, em pa ti kus kész sé gét, jó sá gát. Jó volt lát ni, hogy Ud var-
hely szin te min den tár sa dal mi ré te ge kép vi sel tet te ma gát, és el-
kí sér te utol só út já ra. Nem 
élt hi á ba, nyo mot ha gyott 
ma ga után, és gye re kei 
to vább vi szik szel le mi 
ha gya té kát, gon doz zák, 
ápol ják em lé két. Ha son-
ló kép pen tesszük mi is, 
ba rá tai, bor szé ki hon fi-
tár sai.

Ad jon az Is ten örök 
nyu go dal mat, és em lé ke 
él jen örök ké mind nyá-
junk kö ré ben.

   
Őszin te rész vét tel

Far kas Ala dár

Hát le lép tél, hir te len 
és csen de sen, fel tű nés nél-
kül. Hi szen még el me ne-
te led nap ján is ke res te lek, 
szá mí tot tam a se gít sé ged re 
egy ké nyes nek mond ha tó 
új ság-ügy ben. Mi kor nem 
vá la szol tál a te le fon hí vá-
som ra- ho gyan is vá la szol-
hat tál vol na?!  – nyu god tan 
el köny vel tem, hogy ké sőbb, 
más nap min den tisz tá zó-
dik. Nem tud tam, hogy 
nincs szá mod ra más nap. 
Föl di éle ted ho mok órá ján 
vég leg le per gett a ho mok. 

Meg szok tuk, hogy min dig min den ben lehet(ett) Rád szá mí ta ni. 
Nagy vo na lú an és el né ző en ke zel ted ama tőr új ság írói mű kö dé-
sün ket, so kad szor is ki ja ví tot tad is mét lő dő hi bá in kat, bíz tat tál 
és bá to rí tot tál, part ner vol tál min den jó kez de mé nye zés ben, s 
ha tü rel me det na gyon pró bá ra tet tük, ak kor né hány őszin te, 
ke re set len szó val le tol tál. So ha nem volt ér te sér tő dés, ne hez-
te lés. A jó ügy ér de ké ben tör tént.  Bár éle ted nagy ré szét nem 
Bor szé ken töl töt ted, so ha nem sza kad tál el et től a hely től, et től 
a táj tól. Min den ha lot tak nap ján ta lál koz hat tunk Ve led, je len 
vol tál a Bor szé ki Na po kon,  ahány szor csak időd és egész sé ged 
en ged te, ha za jöt tél. Bá bás kod tál a leg több Bor szék ről szó ló ki-

ad vány meg je le né sé ben. Szán dé kod ban volt egy hosszabb lé leg-
ze tű írás ban „Cso da vi lág a Kár pá tok ban” cím mel meg örö kí te ni 
mit je lent Ne ked ez a hely. Nem tu dom, mennyit si ke rült pa-
pír ra vet ni be lő le? A már meg je lent el ső rész so kat ígért. Egy 
min den ideg szá lá val szü lő föld jé hez kö tő dő, ér ző em ber őszin te 
val lo má sa. 

 2007 őszén,  egy szép no vem be ri szom bat dél után, mi e-
lőtt zá kány szé ki ba rá ta ink kal ta lál koz tunk, még el sé tál tunk 
a Ba goly vár hoz, úgy öre ge sen, be te ge sen. Szá mod ra, a fi zi kai 
meg eről te tés mi att, fe lért egy ex pe dí ci ó val. Az egész nek, ta lán 
a bá gyadt nap sü tés és a hul ló fa le ve lek mi att is, bú csú han gu la-
ta volt, ami ben volt  öröm és elég té tel, hogy si ke rült. És ki nem 
mon dott, csen des szo mo rú ság.

 Ha lá lod hí re fej be kó lin tott, le bé ní tott. Az tán mi kor las san 
gon dol koz ni kezd tem, eszem be ju tott, hogy nem is olyan ré gen 
meg egyez tünk, meg ír juk egy más nek ro lóg ját, s mi kor ak tu á lis 
lesz a „do log”, csak rá kat tin tunk a szö veg re és be ír juk a dá tu mot. 
Hu mor dol gá ban nem áll tál rosszul... Most az egy szer cser ben 
hagy tál, én meg bá mu lom a mo ni tort és pró bá lok ele get ten ni 
az ígé re tem nek: ér tel me sen és ér dem ben ír ni Ró lad, bú csú zó ul. 
Nem megy... Majd egy bor szé ki Ki ki cso dá ban pó tol juk. Most 
csak azt tu dom mon da ni, hogy már is na gyon hi ány zol. És na-
gyon fáj, hogy el men tél. 

Is ten Ve led, Jós ka! Em be ri gyar ló sá ga i dat föl di szen ve dé-
sed del, re mé lem, bő ven le ve ze kel ted. Em lé ked le gyen ál dott, 
nyu gal mad csen des.

Kolbert Tün de 
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Ha bár moz gal mi ese mé-
nyek hez kap cso ló dik a Nő nap 
ün nep lé se, szé pen meg ho no so-
dott vi dé kün kön is. Eb ben le het, 
hogy a ke res ke de lem nek is ha tá-
sa van, de mind egy. Az a fon tos, 
hogy van és élünk ve le. Jól érez-
zük ma gun kat a nők kel.

 Bor szé ken, több szó ra ko zó-
he lyen is szer vez tek nő na pi mu-
lat sá got. A Bo ro zó szom bat este 
és va sár nap dél után vár ta ün ne-
pel ni óhaj tó it, Potyó Gyu ri zon-
go ra est je szó ra koz tat ta a nagy-
ér de mű kö zön sé get Az In tim bár 
is élő ze nés mű sort biz to sí tott az 
ün ne pel tek nek, Nagy Le ven te és 
ban dá ja jó vol tá ból. A Szil vesz-
ter kor be üze melt Ko ro na pan zió 
is elő ze né vel vár ta szom bat es te 
ven dé ge it, a ze nét Birman Ot tó, 
(szin te ti zá tor), Mosneág Gel lért, 
(gi tár), Móga At ti la (száj har mo-
ni ka) és Pop An na má ria (ének) biz to sí tot ta. Ugyan ez a csa pat húz ta a talp alá va lót 
a Fa ló ban va sár nap dél után.

 A cser ké szek, zöld szí ve sek Hó vi rág tú rát szer vez tek a Bükk fák al já ban, ahol 
a ké sői tél el le né re már meg je len tek a ta vasz el ső hír nö kei. A Pol gár mes te ri Hi va tal 
vi rág há zá ban is ki nyíl tak a fré zi ák. Ha las san is, de itt a ta vasz. 

A ró mai-ka to li kus plé bá nos is kö szön töt te a nagy mi se al kal má val a lá nyo kat, 
asszo nyo kat, édes anyá kat, és vir tu á li san egy szál vi rá got is adott ne kik, majd Mazai 
Ti ha mér egy szép, nők ről szó ló ver set ol va sott fel. Min den mun ka he lyen meg em-
lé kez tek a női mun ka tár sak ról, és bár egy szál vi rá got aján dé koz tak ne kik. Meg ér-
dem lik.

Far kas Ala dár

Nő na pi meg em lé ke zé sek Bor szé ken

Ki ír ja szél be, vers be
Lesz nek majd csend ben fel sej lő cso dák
s nem lob ban hat nak fel te kin te tem ben.
Ki tesz hi tet egy nő nek majd ne vem ben?
Kit vág a szél, ki ért van nak szo bák?

Kit ámít nyá ron fe nyő-s szé na il lat,
ki ri ad, hogy ha hár sat tör vi har?
Tej jel te nyér ből ár vát ki itat?
Ha meg ha lok más nak in tesz,  ka csin tasz.

Ki csó kol szá jon majd szak ér te lem mel
té ged, ha hoz a haj nal, al ko nyat?
Ki mér he lyet tem té ged vég te len nel,

ki ír ja szél be, vers be han go dat?
Az öreg ség lé lek ben meg va kít,
te nem se gít hetsz s az Is ten sem se gít.

Kamenitzky An tal

Y

Csó kold az ég re
Öreg em ber, majd nem, hogy föld alatt jár,
az ég kék sé ge sze mé ben ki hunyt.
Még itt téb lá bol pe dig nem ma raszt ják,
szó és mo soly a szá ján el vi rult.

Öreg em ber, ke vés ki ben ne még hisz.
Te szi a dol gát, még hasz nál ha tó,
épp meg te szi, de nem dob rá fe lé nyit.
Nem vá laszt ják, pe dig vá laszt ha tó.

Lá tod, tu dom: ilyen az öreg fér fi.
Nem té ko zol, csak rád ér zel me ket,
só vár sze gény, de ke vés sel be éri.

Ha lott ja nincs, de min den nap te met.
Gyö nyö rű dé mon, csó kold őt az ég re!
A föl dön járt, nem tud ni, hogy mivégre.

Kamenitzky An tal 
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Mi lesz ve led, em ber ke
avagy ki ne ve li a gyer me ket...?

Nyelv mű ve lés a Ka zin czy 
szel le mé ben nap ja ink ban

A ne ve lés hez, akár csak a fo ci hoz és a po li ti ká hoz, min den ki ért. 
Né ha leg job ban azok, akik nin cse nek is ab ban a hely zet ben, hogy 
gya ko rol ják. De mi van és mi lesz (!)- ide szí vem sze rint sok kér dő-
és felkiáltójelt ten nék, hát ha ha tá so sabb len ne a fel jaj du lá som-, ha 
ép pen azok vizs gáz nak gyen gén, akik ezért fe le lő sek? Még a gyen ge 
fo ci tel je sít mény is fáj dal ma san érin ti  e sport ra jon gó it (lásd a di cső-
sé ges múl tú ma gyar fut ballt), a rossz po li ti zá lás hosszú évek re nyo-
mo rít hat meg egy egész or szá got, de ha a ne ve lés kö rül van nak ko-
moly ba jok, ak kor már az alag út vé ge sem lát szik, a jö vő be ve tett hit 
fosz lik sem mi vé, és élünk a perc nek, a má nak, pers pek tí va nél kül. 
Mert a gye rek a jö vő - úgy a csa lád, mint a  tár sa da lom- zá lo ga. Nagy 
köz hely, de  igaz. S most e  be ve ze tő után is mét meg kér dez ném: mi 
lesz ve led, em ber ke? Ki ne vel té ged? Mi lyen fel nőt tet ne ve lünk szü lők, 
is ko la, tár sa da lom- mind együt te sen? Egy má sik köz hely: a gyer mek 
egész éle tét dön tő en be fo lyá sol ják az el ső évek ben szer zett ta pasz ta-
la tok. Az a bi zo nyos hét év gyer mek szo ba... is me rős még a ki fe je zés?  
Mi van a gyer mek szo bá ban? Sok drá ga já ték,  TV, a na gyob bak nak 
szá mí tó gép a hoz zá tar to zó ketyerékkel, a gye rek zse bé ben mo bil te-
le fon (le gyen mi vel szó ra koz zon majd az is ko lá ban is, ha órán un ja 
a ri zsát), jó eset ben né hány könyv is. Új idők új gyer mek szo bá ja. Vi-
szont sok szor hi ány zik  a szü lő  je len lé te, aki be szél get ne, ját sza na 
a gye rek kel, aki a gye rek kér dé se i re azon nal vá la szol na. Já ték köz-
ben el kel le ne  be szél get ni, meg fo gal maz ni bi zo nyos el vá rá so kat. A 
gye rek nek  nem csak jo gai, de kö te les sé gei is van nak. Van er re idő? 
Nincs vagy leg alább is nincs elég. Vi lág szer te ké szült fel mé ré sek bi-
zo nyít ják,  hogy mi köz ben a gyer me kek szin te min dent meg kap nak 
anya gi ak ban, egy re ke ve sebb időt for dí ta nak rá juk. A szü lő dol go zik, 
el fog lalt egész nap, es te pe dig ne ki is jár egy kis ki kap cso ló dás a TV 
előtt. Sem  tü rel me, sem ide je fog lal koz ni a gye re kek kel, ki kér dez ni 
a nap ese mé nye i ről: mi tör tént az óvo dá ban, is ko lá ban, mit ta nult, 
van-e pi ros/fe ke te pont, jó vagy gyen ge jegy, ki vel ba rát ko zott vagy 
ve re ke dett  össze ... Mi tör té nik, ha va la mi nem kí vá na tos ese mény-
ről va gyunk kény te le nek tu do mást ven ni? Pus ká zott, szem te len volt, 
ne tán lo pott vagy össze ver te a ki seb be ket? Ha  fe le lős ség re von juk, 
ér de mes hosszab ban  el be szél get ni ve le, fenn tar tás sal ke zel ni a ma-
gya rá za tát és ne el fo gad ni a leg ké zen fek vőbb iga zo lást (nem is úgy 
volt, nem én kezd tem, stb.). Saj nos ál ta lá ban sok kal som má sab ban 
“in té zik” a gye rek vi selt dol ga it: ke re sünk és min dig ta lá lunk bűn-
ba kot, mint egy fel ment ve a gye re ket és sa ját ma gun kat is a fe le lős ség 
alól. Ké nyel me sebb és pil la nat nyi lag könnyebb az is ko lát, a ta nárt, 
stb,  a “má si kat” hi báz tat ni, mint utá na jár ni, mi van a dol gok mö gött. 
Mert min dig van va la mi, amit ér de mes vol na ki de rí te ni, el ső sor ban 
a gyer me künk ér de ké ben. Hogy ta nul jon az eset ből és ne is mé tel je 
meg. Nem szen ten ci ák kal ne ve lünk, ha nem min den perc ben sa ját vi-
sel ke dé sünk kel. Ha fe lü le te sen in té zünk el egy-egy “bot lást”, ak kor a 
gyer mek úgy gon dol hat ja, nincs nagy baj.  Leg kö ze lebb is meg le het 
pró bál ni, már ügye seb ben. De vissza tér ve a fel ve tett kér dés hez: mi 
lesz be lő led em ber ke? Fe le lős sé get vál la ló, be csü le tes, szor gal mas fel-
nőtt vagy ügyes ke dő, min den hely zet ben talp ra eső kelj fel jan csi ? Be-
lá tom, nagy fá ba vág tam a fej szé met. Amíg min den ar ról szól, ho gyan 
le het mun ka nél kül is jól él ni, min den nagy tör vény sze gést (na gyot, 
mert a ki csit bün te tik) meg úsz ni-, ár ral szem ben úszunk. Meg ol dást 
sem tu dok ja va sol ni, csak annyit: csa lád és is ko la len ne már part ner 
a gye rek ne ve lé sé ben. El ső lé pés nek elég is len ne... El len ke ző eset ben 
két bá ba közt el vész a gyer mek. S ezt ugye, sen ki sem sze ret né?

Kolbert Tün de

 A ma gyar nyelv nek sa já tos ízt ad a táj nyel vi hang zás. A nyelv-
nek gon do lat köz lő funk ci ó ja mel lett iden ti tás jel ző funk ci ó ja is van. A 
nyelv hasz ná lat jel zi, hogy mi kor me lyik kö zös ség gel vál la lunk azo-
nos sá got, de jel zi azt is, hogy az adott kö zös sé gen be lül mi lyen tár sas 
sze re pet töl tünk be.

 A nyelv hasz ná lat kö zös sé gi iden ti tást jel ző sze re pe az, ami mi att 
ér zel mek kel vi szo nyu lunk a nyelv hez vagy a nyelv vál to za tok hoz. Ha 
sa ját kö zös sé günk vé del met, biz ton sá got je lent szá munk ra, ak kor az 
ál ta la hasz nált nyelv vál to zat hoz is po zi tí van vi szo nyu lunk, ha a kö-
zös ség ki re keszt, ak kor azt a nyelv vál to za tot sem sze ret jük, amely ezt 
a kö zös sé get szim bo li zál ja. Nem mind egy az sem, hogy má sok ho gyan 
vi szo nyul nak a mi nyel vünk höz, nyelv vál to za tunk hoz: ha ér té ke lik, 
erő sít he ti kö tő dé sün ket, ha le né zik, megszégyenítenek mi at ta, ak kor 
nagy a ve szé lye, hogy nem csak nyelv vál to za tunk kal, ha nem sa ját kö-
zös sé günk kel kap cso lat ban is ne ga tív at ti tűd je ink ala kul nak ki.

 Ami ó ta be szél nek-be szé lünk ha tá ron tú li ma gya rok ról, az óta 
be szél nünk kell két nyel vű ma gya rok ról is, Er dély ese té ben pe dig 
ma gyar-ro mán két nyel vű ma gya rok ról. A két nyel vű ma gyar nak 
nyel vi sza bá lyai és nyelv hasz ná la ti gya kor la ta el tér az egy nyel vű ma-
gya ro ké tól, mi vel a két nyel vű ek egy nél több nyel vet tud nak va la mi-
lyen fo kon, s azt a két nyel vet, amit tud nak, nem tud hat ják egy más tól 
izo lál tan hasz nál ni. Az egyik nyelv tu dá sa szí ne zi a má si kat. A két 
nyelv bi zo nyos sza bá lyai időn ként át fe dik egy mást (interferálnak).

 A ro mán nyel vi in ter fe ren cia kö vet kez té ben  jön lét re olyan 
mon dat a ro má ni ai (igény te le nebb) be széd ben, mint pél dá ul: „Ad tam 
egy te le font a ba rát nőm nek”. Az in ter fe ren cia kü lön fé le meg nyil vá-
nu lá sa it más-más kép pen íté lik meg a be széd part ne rek. Az egy nyel-
vű ek nek fel tű nik az, amit ők más képp mon da ná nak. Ha két nyel vű 
be szél a két nyel vű vel, az egy nyel vű ek szá má ra fur csa meg nyi lat ko-
zást ész re sem ve szik. A ma gyar or szá gi ma gya rok azon nal ész re ve-
szik a más sá got, ha ara gáz ról, vinetáról hall ják be szél ni az er dé lyi 
ma gya ro kat. (Egy má sik jó pél da er re a je len ség re az a meg tör tént 
eset is, amely sze rint az Er dély ből Ma gya ror szág ra szár ma zott ta nár-
nő a „Zé ró ta nár nő” be ce ne vet kap ta, ami ért a nul lát kö vet ke ze te sen 
zé ró nak mond ta.)

 A nyel vi köl csön zé sek vizs gá la tá ban a szó köl csön zés kap ta a 
leg több fi gyel met. De nem csak sza va kat, ha nem hang ta ni, mon dat-
ta ni, szö veg szer kesz té si sza bályt is köl csö nöz nek. A le xi kai köl csön-
zés kö vet ke ző tí pu sa it le het meg kü lön böz tet ni: di rekt köl csön sza
vak, ilye nek a gogos (pa ra di csom pap ri ka), ka lo ri fer (fű tő test), hib
rid köl csön zés (rész for dí tás) pl. somerpénz (mun ka nél kü li se gély), 
úszóbazin (úszó me den ce) stb., in di rekt köl csön zés – en nek faj tái a 
tü kör szók és tü kör je len té sek.

 A két nyel vű ség az er dé lyi ma gya rok szá má ra (is) azt a for mát 
je len ti, amely ben az egyik nyelv ki szo rít ja a hasz ná lat ból a má si kat. 
A két nyel vű is ko la pe dig az asszi mi lá ló is ko lát je len ti. En nek oka az, 
hogy a tri a no ni ha tá ro kon túl ra (in nen) re kedt ma gyar ság a két nyel-
vű ség gel, mint anya nyelv ét ki szo rí tó je len ség gel ta lál ko zott.

 Ha egy nyelv be szé lői egy má sik nyelv ből sza va kat vagy szer-
ke ze te ket köl csö nöz nek, an nak min dig van va la mi oka. A ro má ni-
ai ma gya rok nem in gáz nak, ha nem navétáznak, nem üdí tőt, ha nem 
hű sí tőt vagy szukkot isz nak, tré nin get vi sel nek, nem sza bad idő ru hát 
vagy me le gí tőt. A köl csön zés oka, hogy a ki sebb sé gi ma gyar be szé lők 
anya nyelv ében nem volt je lö lő je ezek nek a fo gal mak nak, és ter mé-
sze tes, hogy ezek ne vét nem a ma gyar or szá gi ma gyar ból vet ték át, 
mert nem a ma gyar or szá gi ma gyar kul tú ra köz ve tí té sé vel is mer ték 
meg őket.

 Ha eze ket a je len sé ge ket ilyen szé pen fel is mer jük, ma gya ráz zuk, 
ér té kel jük, an nál in kább ar ra kell tö re ked nünk, hogy nyelv hasz ná la-
tun kat az igé nyes ség és tisz ta ság ha tá roz za meg.

Ballai Er zsé bet
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Haj la mo sak va gyunk meg-
fe led kez ni elő de ink ről, azok 
mun kás sá gá ról. Ez ré sze em be-
ri gyar ló sá gunk nak. Ro ha nunk 
a min den nap ok zűr za va rá ban. 
Sok szor még ma gunk ra sem jut 
ele gen dő időnk, nem hogy má-
sok ra. Azok ról nem is be szél ve, 
akik már nin cse nek kö zöt tünk. 
Pe dig so kan so kat tet tek Bor-
szé kért. Nem sza bad ezek mel-
lett úgy el men ni, mint ha nem is 

let tek vol na. Egy ilyen mu lasz tást sze ret nék pó tol ni, kö zel két 
év ti ze des ké sés sel.

Siklódi Pis ta bá csi Bor szé ken szü le tett 1908-ban, itt él te le 
dol gos nap ja it, és itt halt meg 1990-ben. Kez det ben az ács mes-
ter sé get ta nul ta ki, de volt für dő mes ter, pol gár mes ter, bá nya-
mes ter, a köz ség fá rad ha tat lan pol gá ra. A ma gyar idő ben für dős 
szak mun kás ok le ve let szer zett, ame lyet a Ma gyar Für dő al kal-
ma zot tak Or szá gos Or vos szö vet ség Für dő or vo si Szak osz tá lya 
szer ve zett. A Lo bo gó-für dő nél volt für dő mes ter, amely a ma 
om la do zó kug li pá lya he lyén állt. Ami kor az oro szok be jöt tek, 
a má so dik vi lág há bo rú alatt, ak kor a Mélik-féle épü let ben, lé vő 
kis für dő ben für det te az orosz ka to na tisz te ket. Ké sőbb masszőr, 
meg pe di kű rös tan fo lya mot is vég zett. A há bo rú vé gez té vel, ő 
volt az el ső de mok ra ti ku san meg vá lasz tott pol gár mes ter a te-
le pü lé sen. A há bo rú súj tot ta köz ség ko moly anya gi gon dok kal 
küz dött. Nagy volt a sze gény ség. A köz ség há za szol gá la ti sze-
ke ré vel uta zott be Csík sze re dá ba, hogy en ge délyt kap jon a te-
le pü lés er de jé ből épü let fa el adás ra, amellyel eny hí te ni le he tett 

a la kos ság gond ja it-ba ja it. Se géd je, Amb rus Jó zsef volt, Li li né ni 
fér je. Itt dol go zott 1945-től 1949 de cem be ré ig. Ek kor át me net 
a csík sze re dai IREM- hez tar to zó bor szé ki szén bá nyá hoz, ahol 
bá nya mes ter ként dol go zott. A bá nya mes te ri is ko lát Campulung 
Muscelben vé gez te. Újí tá sá ért, ame lyet Kamenyitzky Be ne-
dek és Vakkon Kár oly bá nyász mes te rek se gít sé gé vel va ló sí-
tott meg, 1957-ben újí tó cí met ka pott. Rá egy év re Bogdan 
Dezideriu bu ka res ti mér nök kel együtt újí tó sza ba da mat kap tak 
a Kalciumkarbonát gyár por fo gó já nak kor sze rű sí té sé ért. 1962-
ben a Fő- és Er zsé bet for rá sok új ra fog la lá sá ért Gheorghe Dejtől, 
az Ál lam ta nács el nö ké től meg kap ta a Mun ka ér dem rend 3. osz-
tály fo ko za tot. Ezek ko moly szak mai si ke rek, ame lyek iga zol ják 
Pis ta bá csi szak mai tu dá sát, a mun ká hoz va ló hoz zá ál lá sát.

1971-ben az RKP 50. év for du ló ja al kal má ból a párt mun ká-
ban és a szo ci a liz mus épí té sé ben ki fej tett te vé keny sé gé ért ér met 
és dísz ok le ve let ka pott, ame lyet Nicolae Ceausescu írt alá. Rá 
egy év re, az Ál lam ta nács sza ba dal mi osz tá lya tün tet te ki „25 
éves a Köz tár sa ság” érem mel. 1974-ben, pe dig El nö ki Ren de let-
tel lett ki tün tet ve „30 éve sza ba dult fel Ro má nia a fa sisz ta ura-
lom alól” ün nep ség al kal má val.

Utol só ki tün te té sét 1987-ben ve het te át, a Har gi ta Me gyei 
RKP pro pa gan da tit ká rá tól Brisc Ka ta lin tól. Nyug dí jas éve i ben 
is ak tív volt, a nyug dí ja sok éle tét kö vet te és se gí tet te. Sza bad ide-
jé ben gaz dál ko dott, hob bi ként mé hész ke det. Adott pil la nat ban 
42 csa lád mé he volt. Két há zas sá gá ból négy lány gye re ke (Jo lán, 
Ol ga, Zi ta és Ju dit) lett, akik to vább vi szik szel le mi ha gya té kát, 
em lé két. Ezt az em lé ket kell to vább vi gye a te le pü lés kö zös em-
lé ke ze te. Ezek ből az egyé ni sor sok ból áll össze egy te le pü lés tör-
té nel me.             Far kas Ala dár

(mel lék let ként egy port ré, meg egy má sik fo tó az ér me i ről).

Mint min den év ben, az idén is meg szer vez tük az is ko lá sok 
far sang bú csúz ta tó ját. A gye re kek iz ga lom mal vár ták a nagy 
ese ményt, ami re már na pok óta lá za san ké szül tek: jel me ze ket 
ké szí tet tek. A kar ne vál nap ján, alig le he tett bír ni ve lük, az iz-
ga lom te tő fok ra há gott. Vég re, a ze ne je lez te az ál ar cos bál kez-
de tét. Fesz te len vi sel ke dés, emel ke dett han gu lat jel le mez te a 
maszkurások so ka sá gát. Vég re ki tom bol hat ták ma gu kat úgy 
Is ten iga zá ból.  A szer ve zők nek nem kis gon dot oko zott a leg-
szebb jel me zek ki vá lasz tá sa. Öt le te sebb nél öt le te sebb meg ol dá-
sok vol tak: cu mi zó ba ba, arab kis lány, sze xis lá nyok, aki ket ter-
mé sze te sen fi úk ala kí tot tak, cow bo yok, ci gány lány, in di án, ci ca, 
bo hóc, pil lan gó, macs ka, stb. Vé gül is osz tá lyon ként kel lett dí-
jaz ni, mert olyan sok szép és öt le tes jel mez volt, hogy más képp 
nem le he tett vol na ér té kel ni. Az össze jö ve tel má sik fény pont ja a 
tom bo la volt. A gye re kek nagy ér dek lő dés sel vár ták, hogy lesz-e 
sze ren csé jük. So kuk nak volt.

Ha bár év szá za dos nép szo kás a far sang bú csúz ta tó, te le pü-
lé sün kön, lé vén, hogy na gyon he te ro gén a la kos ság össze té te-
le, alig él a ha gyo má nyos nép szo kás. Nincs se Ci be re vaj da, se 

Konc ki rály, de még Il lés sincs, akit el éges sünk, bú csúz tat va a 
te let, és vár va a ta vaszt.

Far sang bú csúz ta tó is ko la szin ten

ÉLET UTAK
Jó rá juk em lé kez ni

In memoriam Siklódi Ist ván
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Feb ru ár utol só hét vé gé jén ke rült meg szer ve zés re az a nem-
zet kö zi te rem lab da rú gó tor na, ame lyen 4 csa pat vett részt: a 
ma gyar or szá gi De recs ke nagy köz ség, Bánfihunyad, Észak-ke let 
Har gi ta vá lo ga tott ja és a há zi gaz da Bor szék Öreg fi úk csa pa ta. 
De recs ke Bi har me gyé ben van, Haj dú szo bosz ló tól mint egy 18,5 
km-re. Kö zel 10 ezer fős ha tár men ti kis vá ros.

A te rem tor na ered mé nyei: 
– Észak-Ke let Har gi ta–Bánfihunyad 4-0 (3-0). 
Gól szer zők: Szőcs-2, Gidró B.-1 és Pop 1.
– Derecske–Bor szék 5-1 (3-0). 
A Bor szé ki ek be csü let gól ját Csat lós J. lőt te a 27. perc ben.
A kis dön tő ered mé nye: Bánfihunyad–Bor szék 6-4 (4-4). A 

ha za i ak gól lö vői: Csat lós 9’, 12’, Pop Cristian 10’, 16’ (7 m).
A dön tő iz gal mas per ce ket je len tett nem csak az ér de kelt 

csa pa tok nak, ha nem a né zők nek is. De recs ke- Észak- Ke let 
Har gi ta Bor szék 7-5 (4-2). A Bor szé ki ek gól szer zői: Szőcs S. 10’, 
22’ (7 m), 24’, Tamas P. 18’, Benkes Zs. 35’. 

A vil lám tor nát a Nagy Kár oly ve zet te Derecskei Lab da rú-
gók Sport egye sü le te Öreg fi úk csa pa ta nyer te, 2. Észak- Ke let 
Har gi ta vá lo ga tott ja, ve ze tő jük a ditrói Csibi Bé la és Gidró Bé la 
(Bor szék) 3. Bánfihunyad, ve ze tő jük Csü döm Ferencz. 4. Bor-
szé ki Öreg Fi úk, csa pat ka pi tány Bí ró La jos.

Az Észak- Ke let Har gi ta csap tá ban 8 bor szé ki já té kos ker-
get te a lab dát: Benkes Zsolt, Chisluca Florin (ka pus), Gidró 
Bé la (csa pat ka pi tány), Kolbert Ist ván, Pépel At ti la, Szőcs Pis-
ta, Tamas M. Petru, Tamas Cristian. Maroshévízről az Szőcs 
Sán dor, akit még a bor szé ki lab da rú gás fény ko rá ból is me rünk, 
Salamásról Balla Pé ter, Ditróból Csibi Bé la és Bardócz Ferencz 
ké pez ték a csa pat bő ví tett ke re tét.

A bor szé ki csa pat össze té te le: Bí ró La jos (csa pat ka pi tány), 
Eigel Ferencz, Csat lós Jó zsef, Fazakas Csa ba, Fazakas Ist ván 
(ka pus), Fokt Lucian, Pop Cristian, Rutter Elem ér, Szőcs Gá bor, 
Szőcs Ist ván, Vild Sán dor, 

A díj ki osz tás után a csa pa tok a Pál ma ét te rem ben egy kö-
zös va cso rán vet tek részt, utá na Fazakas Csa ba és Nagy Nán dor 
ze ne ka ra szó ra koz tat ta az öreg fi ú kat. Iga zi bak zsúr volt, ének, 
tánc, meg da no lá szás. Ren ge teg múlt idé ző dal hang zott el. A 
fre ne ti kus han gu lat jó val éj fél után ha gyott alább.

Más nap a ven dé gek egy vá ros né ző kör utat tet tek, meg lá to-
gat va a Bor víz mú ze u mot, és a vá ros más ne ve ze tes sé ge it.

Farkas A.

A ja nu ár vé gé re ter ve zett 5. Bor szék-ku pát feb ru ár vé gén le-
he tett meg tar ta ni. Ek ko ra vol tak a hó vi szony ok el fo gad ha tó ak. 
A ver seny re, amely nek hely szí ne a Tün dér kert volt, nyolc te le-
pü lés ről 16-on ne vez tek be öt ka te gó ri á ban. A két na pos ren dez-
vé nyen két fu ta mot szer vez tek. A pá lya hossza 5 km volt, eny he 
emel ke dő vel (ahol bi zony rol le rez ni kell) és hosszú egye nes sza-
kasszal, il let ve egy ke vés eresz ke dő vel.

A ver senyt a gyergyóremetei For Fun Egye sü let és a 
tusnádfürdői Green-Zone Egye sü let szer vez te, társ szer ve ző 
Har gi ta Me gye Ta ná csa. Mé dia part ne rek a Har gi ta Né pe, a Csí ki 
Hír lap és a Csí ki Tv. Tá mo ga tók Bor szék Vá ros Ön kor mány za ta, 
a Romaqua Group Rt, a Ven dég vá rók Szö vet sé ge, és a Bosch. Te-
rep bí rók a Zimmethausen Is ko la köz pont ta nu lói vol tak.

A nyer te sek rang so ra, a fu tam idők kel és az össze sí tett idő vel:

A B. ka te gó ria 6-os fo ga tot je lent, a C- ka te gó ria 4-es fo-
ga tot, míg a D-ka te gó ria 1-2 ku tyás fo ga tot je lent. A be tű utá ni 
1-es szám husky fo ga tot je lent, míg a 2-es szám malamut, vagy 
más faj tát. 

A ver seny leg fi a ta labb haj tó ja az alig 11 éves Lacz Nor bert, 
aki már a ta valy is ver seny zett Bor szé ken, de Ba sa rab Robert 
is alig 13 éves. Te hát az után pót lás sal nincs baj. A ver seny zők 
há rom me gyé ből ver bu vá lód tak Arad, Har gi ta és Há rom szék. 
Ör ven de tes, hogy a lá nyok kö ré ben is kezd egy re nép sze rűbb 
len ni ez a csa pat sport, a mos ta ni há rom lány ver seny ző is ezt 
mu tat ja. 

A né zők nagy örö mé re szép idő volt, a több mint 60 részt-
ve vő ku tyá kat nem csak meg néz ni, de meg si mo gat ni is le he tett. 
Va ló ban na gyon szép husky, malamut és sza mo jéd faj tá kat lát-
hat tak az ér dek lő dők.

Re mél jük, hogy a jö vő évi Bor szék-ku pán már sa ját ver-
seny zőnk is rajt hoz áll hat.

A dí ja zást Bodó Ist ván ver seny igaz ga tó, Mik Jó zsef pol gár-
mes ter vé gez ték, a tá mo ga tók pe dig, ter mé ke ik kel aján dé koz ták 
meg a ku tyá kat és gaz di ju kat.

Aki a ku tyá kat sze re ti, rossz em ber nem le het, tart ja a mon-
dás. Ezek sze rint sok jó em ber van, mert fő leg a má so dik ver-
seny nap so kan ki kí ván koz tak a ver seny szín he lyé re.

Far kas Ala dár

Nem zet kö zi te rem fo ci tor na Bor szé ken

Ku tya szán fo gat haj tó ver seny Bor szé ken

 1

A hajtó neve A vezér-
kutya ne-
ve 

Kategó-
ria 

I. nap II. nap Összesített 
idő 

Helye-
zés 

Balla Róbert (Arad) Rebi B 1 19’56’’ 19’13” 39’09” I. 
Parajdi Zoltán 
(Csíkszereda) 

Becks  24’45” 21’13” 45’58” II. 

Bencze Tibor 
(Csíkszereda) 

Mókus  25’01” 22’03” 47’04” III. 

Both Hunor 
(Csíkszentmárton) 

Nox C1 21’09” 17’56” 39’05” I. 

Grosu Constantin 
(Balánbánya) 

Jimy  20’53” 19’04” 39’57” II. 

Kósa Ernő 
(Madélfalva) 

Axel  30’39” 24’41” 55’20” III. 

Nagy Ioana 
(Balánbánya) 

Nanack C2 22’22” 21’22” 43’44” I. 

Vrabie Mariana 
(Balánbánya) 

Shanack  27’56” 25’25” 53’01” II. 

Zágoni Zsolt 
(Sepsiszentgyörgy) 

Mefisto  31’15” 31’15” 62’30” III. 

Erdély Sándor 
(Csíkszereda) 

 D 1. 21’30” 19’48” 41’18” I. 

Both József 
(Csíkszentmárton) 

Black  22’48” 18’54” 41’42” II. 

Lacz Norbert 
(Csíkszentgyörgy) 

Sumi  28’57” 29’31” 58’28” III. 

Basarab Robert 
(Balánbánya) 

Ralf D 2 26’36” 25’26” 52’02” I. 

Kovács Attila 
(Sepsiszentgyörgy) 

Noks  33’53” 30’38” 64’31” II.  

Sándor Ernő 
(Gyergyószentmiklós)

Lemi és 
Liza 

 35’06” 33’34” 68’50” III. 

Barabás Tímea 
(Balánbánya) 

Karim  35’06” 33’44” 68’50” IV. 
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Borvíz Ku pa Bor szé ken 2009. ja nu ár 25.
A sze gé nyes hó vi szony ok el le né re még is le het síz ni a 

Kisbükkhavason, ezek a tá jak a mi kis alpeseink, sze re tem én 
mon da ni, és nem té ve dek, mert tény leg gyö nyö rű he lye ez Bor-
szék nek, a már ré geb ben ki vá gott er dők is kez dik össze szed ni 
ma gu kat, re ge ne rá lód nak a ter mé szet jóvoltából... mi csak meg 
kell (kel le ne) be csül jük ezt az aján dé kot.

A jó han gu lat jel le mez te a síz ni sze re tő gye re ke ket, akik 
klub tár sa ik kal, a maroshévíziekkel száll tak ver seny be.

Az el ső he lye ket ku pá val, arany érem mel és oklevél lel ju tal-
maz tuk. A má so dik he lye kért ezüst érem és ok le vél, a harmadik 
he lye kért pe dig, bronz érem és ok le vél járt.

Di csé ret ben részesítettük a IV, V, VI he lye zést el ért gye re-
ke ket.

Kor cso port sze rint a kö vet ke ző ered mé nyek szü let tek:

A ver senyt a bor szé ki síegylet szer vez te. Jó al ka lom kö szö-
ne tet mon da nunk Saj gó Ig nác úr nak, aki le he tő vé tet te a fel vo-
nó fel sze re lé sét a Kisbükkhavason, mű kö dé sé re vil lany ára mot 
is biz to sí tott.

Feb ru ár 15-én a „Lő rinc Pál” Ku pát és ha ve lünk tart az idő 
a Hóünnepélyt szer vez zük  már ci us ele jén. Mind két ren dez vé-
nyünk re sze re tet tel vár juk a ked ves Borszékieket.

Ja nu ár 15-én Maroshévízen a he lyi Sport is ko la ren dez-
te  a „Cãlimanul” ku pá val dí ja zott or szá gos sí ver senyt az V – 
VIII oszt. szá má ra (Mogyorosi sípá lyán), ame lyen   a Bor szé ki 
Síegylet is részt vett  öt gye rek kel.

Ott vol tak a predeali , csík sze re dai és gyergyószentmiklósi 
sport is ko lák csa pa tai is.

Ha do bo gós versenyző nem is volt a BSE-nek, a csa pat 
össze sít ve jól sze re pelt, az egyé ni ered mé nyek felülmúlták sok 
sport is ko lás ered mé nyét.

Ugyan itt utol só nap, te hát 16 – án, egy nyílt ver senyt is szer-
vez tek, min den kor cso port részt ve he tett, itt ered mé nye seb bek 
vol tunk.

V  VIII oszt. lá nyok III he lyen Péter Edi na vég zett
IX – XII oszt lá nyok I hely Szőcs Eme se
IX – XII oszt fi úk II hely Fo dor Lo ránd
   III hely Rácz Nor bert

Ide kí ván ko zik még: a bor szé ki síegylet gye rek csa pa tá nak 
10 tag ja iga zolt spor to ló a Ro mán Sí es Sí fu tó Szö vet ség ál tal. 
Nem kis büsz ke ség gel kell tu dat nom, hogy en nek a sportág nak 
tag jai, töb bek kö zött, Tó fal vi Ėva és Mik lós Edit is, ők nem csak 
Har gi ta me gye de Ro má nia él spor to lói az ága zat ban. 

(meg te kint he tő a www.frschibiatlon.ro, 
documente federatie).

Sza bó Tibor

  
Óvodás lányok 

I Straff Amanda Borszéki síegylet (BSE) 
II Karácsonyi Krisztina Maroshévizi Sportiskola (MSI) 
III Hámos Roxana (MSI) 

 
I – II oszt fiúk 

I Szvinyuk Szilárd (BSE) 
II Sütő Róbert (MSI) 

 
III – IV oszt lányok 

I Kiss Timea (MSI) 
 

V – VI oszt lányok 
I Kopoţ Bianca (MSI) 
II Karácsonyi Renáta (MSI) 
III Straff Barbara (BSE) 

Dicséret  Szabó Kinga (BSE) 
Dicséret  Csibi Pálma (BSE) 
Dicséret  Péter Edina (BSE) 
Dicséret  Bereczki Brigitta (MSI) 

 
V – VI oszt fiúk 

I Szabó Dávid Hunor (BSE) 
II Kiss Vilmos (MSI) 
III Péter Előd (BSE) 

Dicséret  Szvinyuk Sándor (BSE) 
Dicséret  Hámos Hunor (MSI) 

 
VI – VII oszt lányok 

I Bencze Henrietta (MSI) 
Dicséret  Kozma Edith (BSE) 

 
VI – VII oszt fiúk 

I Szereceán Osszián (BSE) 
II Teslovan Cosmin (MSI) 
III Ladó Tihamér (MSI) 

Dicséret  Ferencz Alex (BSE) 
Dicséret Veres Ervin (MSI) 
 
Helyezés Név Csapat 

I Szőcs Emese (BSE) 
 

IX - XII oszt fiúk 
I Fodor Lóránd (BSE) 
II Rácz Norbert (BSE) 
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Kö szö net
Öröm mel tu dat juk a ked ves ol va sók kal, hogy a Bor

víz mú ze um újabb ter mé kek kel gaz da go dott, a jó aka ra tú 
ada ko zók jó vol tá ból. Ez úton mon dunk kö szö ne tet Csortea 
Évá nak az ar chív fo tó kért, Fazakas Gab ri el lá nak, a ré gi 
bor vi zes üve ge kért, Fazakas Ig nác bá nya mér nök nek a lig-
nit és bar na szén da ra bo kért, va la mint Si mon Le hel nek a 
cím ke gyűj te mé nyért. To vább ra is szí ve sen fo ga dunk ado-
má nyo kat, fel aján lá so kat.      Tisz te let tel, Far kas Ala dár

Bor szék vi szony lag sze gény em lék he lyek ben, köz té ri szob rok ban. A 
rend szer vá lás után pró bál koz tunk pó tol ni a hi á nyos sá got. Elő de ink mél-
tó em lék mű vet emel tek a bor szé ki há gó mind két ol da lán, amely re 1998. 
au gusz tus 14-én két nyel vű em lék táb lát he lye zett el a Ba ross Gá bor Ala-
pít vány, a Ma gyar Köz le ke dé si és Köz mű ve lő dés ért Ala pít vány, a Ma gyar 
Köz úti Fu va ro zók Egye sü le te és a csík sze re dai Ro mán - Ma gyar Ba rá ti 
Tár sa ság. Ez ál tal adóz tak Ba ross Gá bor em lé ké nek, aki nek az ide jé ben 
épült az út. Ki lenc te vé keny esz ten dőt tud ma ga mö gött a „vas mi nisz ter”, 
aki je les gaz da ság po li ti kus hí ré ben állt és Szé che nyi re form esz mé i nek hí-
ve, ki vi te le ző je volt. 

Azt a táb lát is me ret len tet te sek össze tör ték 2004. már ci u sá ban. A 
bor szé ki ön kor mány zat he lyet te sí tet te azt.

Most már ci us el ső nap ja i ban is me ret len tet te sek ki dön töt ték azt a 
Kos suth-kop ja fát, amit szin tén a bor szé ki Ön kor mány zat ál lí tott, a 2000-
es évek ele jén, az alsóborszéki Em lék park ban. Itt ko szo rú zunk min den év-
ben, már ci us 15-én és ok tó ber 6-án.

Ez al ka lom mal is bor szé ki Ön kor mány zat gyors in téz ke dé se ré vén si-
ke rült sér tet le nül vissza ál lí ta ni az em lék osz lo pot. Aka rat la nul fel te vő dik a 
kér dés, ki nem fér el ezek től az em lék he lyek től, em lék osz lop ok tól? 

F. A.

Van dál ke zek le dön töt ték a Kos suthkop ja fát


