
Hosszú idő óta most ke rült olyan hely zet be a a bor szé ki is ko la, hogy nap pa li 
ta go za ton kö zép is ko lai kép zést in dít has son. Le he tő sé get, esélyt kap nak a bor szé ki 
vég ző sök, hogy itt hon, a meg szo kott kör nye zet ben foly tat has sák, és fel ké szül hes se
nek az érett sé gi re. Az is ko la fel sze relt sé ge, a pe da gó gu sok ta pasz ta la ta és oda adó 
mun ká ja, a ta nu lók ered mé nyei ké pez ték azo kat a szem pon to kat, ame lyek a lí ce u mi 
osz tály be in dí tá sá hoz a mi nisz té ri um meg kö ve telt et től a tan in téz mény től. 

 Úgy gon do lom, a mi is ko lánk ban az ok ta tás és ne ve lés egy sé gét el ső sor ban a 
ta ná rok ál lan dó sá ga is biz to sít ja, hi szen az ál lan dó ság té nye ma gá ban hord ja a hű ség 
gon do la tát, ugyan azok a ta ná rok hű sé ge sen szol gál ják évek óta az is ko lát. Ide so rol
hat juk a biz ton ság ér ze tet és a bi zal mat is, a gye re kek tud ják, ki ve zet, is me rik az ok
ta tó ik el vá rá sa it, mód sze re it.

 Az el múlt évek so rán ren ge teg vissza jel zést, vissza iga zo lást kap tunk nagy ne vű 
kö zép is ko lák ból az ott ta nu ló bor szé ki di á kok ered mé nye i ről. Ta nár, pe da gó gus szá
má ra nincs jobb mód ja a meg íté lés nek, mint a má sok el is me ré se, di csé re te.

 Eze ket a kéz zel fog ha tó té nye ket sze ret nénk az el kö vet ke ző szak kö zép is ko lai ok
ta tás nak alap já ra he lyez ni. A ma gam és ta nár tár sa im ne vé ben ígér he tem a ta nu lók
nak, szü lők nek a to váb bi be csü le tes mun kát, igé nyes sé get, az oda fi gye lést. A ta nu
lók tól el vár juk a szor gal mat, ki tar tást és a fe le lős vi sel ke dést. A szü lők től azt ké rem, 
hogy le gyen bi zal muk az is ko lá ban, hasz nál ják ki ezt a fel kí nált le he tő sé get, hogy 
szü lő hely ükön ma gya rul ké szül hes se nek az érett sé gi re.

 A pon tos ság ked vé ért a be in du ló ki len ce dik osz tály nak tu risz ti kai arc éle lesz, 
ami nek az anya gi, gya kor la ti hát te re már adott az is ko lá ban, és re mé nye ink sze rint 
ki e gé szül egy össze tett tan mű hellyel is.

 Egy le he tő ség, egy esély… Éljünk ve le!
Ballai Er zsé bet

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 5. szám 2009. Május

Ára: 1 lej

    Egy le he tő ség, 
egy esély

Ver sek
Ha tal mas ár nyé kok övez nek en gem,
vi gyáz nak ap ró-csep rő éle tem re,
mert né ha fény hull fent ről a fe jem re
s ke zem nyo mát a pa pí ron fe lej tem.

Ke vés az ér dem s mennyi majd az ér ték?
Hall ják majd s med dig hall ják han go mat?
Ki en gem varr, hány szál lal var ro gat?
Ma gas a mér ce, mely re sor som mér ték.

Ér nek-e s mennyit pa pí ron az ál mok?
Cso da vagy nem egy el ta lált szo nett
vagy min den vers egy el té vedt za rán dok,

ki lé lek ben jár csak szent he lye ken.
Ver sek, ben nük vét kek, ko nok üzel mek,
egy té li haj na lon majd el tü zel nek

Kamenitzky An tal   2009. március 13.

Y

Ne jöjj
Ha bú csú zom, hát el tö rött a szár nyam,
va la mi ru gó ben nem el tö rött.
El pusz tu lok én ennyi bú csú zás ban.
Mi el hang zik, a bú csú szó örök.

Si vár, akár a föld, mely el ta kar
és is me ret len, mint a vég te len.
Míg élünk el bú csúz ni nem sza bad,
nincs ab ban em ber ség és ér te lem.

Elég csak szól ni: ked ve sem, ne jöjj!
Fá radt va gyok, sér tett s fő ként öreg.
Az tán meg lát juk, kér lek, most ne jöjj!

Ko pár a lel kem, mint az ék kö vek.
Si kolt a víz szik lá kon össze tör ve,
a könnye per met. Én sí rok be lő le.

Kamenitzky An tal
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Tisz telt pol gár mes ter Úr!
 Ides to va más fél hó nap pal ez előtt 

be szél get tünk a vá ros ügyes-ba jos dol ga i-
ról. Mi fon tos, em lí tés re mél tó do log tör-
tént az el múlt idő szak ban?

Mik Jó zsef: El ső ként meg em lí te ném 
az el kez dett mun ká la tok foly ta tá sát: jár da
ja ví tás, át ere szek meg épí té se, a Kár pá tok út 
ki ja ví tá sa (fel ma rat tuk a göd rös ré sze ket és 
le asz fal toz tuk). Kar ban tar tá si mun ká kat 
vé gez tünk egykét ut cá ban. Ne ki fog tunk a 
par kok ren de zé sé nek, de az ül te tés sel még 
vár nunk kell, mert éj sza ka még fagy pont 
alá süllyed het a hő mér sék let. Vá sá rol tunk 
egy erő gé pet (ta laj gya lu és kot ró gép) a gaz
da sá gi egy sé günk nek, amellyel ko mo lyabb 
mun ká la to kat is tu dunk vé gez ni.

Ko moly elő re lé pé sek tör tén tek a pá lyá
za tok te rén. A sí pá lya meg épí té sé re kap tunk 
pénzt a Me gyei Ta nács tól és a Kor mány
tól is. Fo lya mat ban van a lé te sít mény ter
vez te té se, az idei sí sze zon ra el sze ret nénk 
ké szí te ni ezt a 620 m hosszú, sí fel vo nó val, 
hó ágyú val, hó ta po só val el lá tott mo dern pá
lyát, amit a Für dõ te lep fel sõ fe lé ben vi te le
zünk ki. Vi zet és vil lanyt kell oda ve zes sünk. 
Má sik jó hír, hogy el ké szült az új Ke ze lõ köz
pont meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nya, ame
lyik nem csak gyógy ke ze lés re lesz al kal mas, 
ha nem welnes szol gál ta tá so kat is biz to sít, 
ma gya rán úgy a be te gek, mind az egész sé
ge sek tud ják hasz nál ni. A be ru há zás ér té ke 
4,6 mil lió euró, ami bõl ma ga az épü let 3,6 
mil lió euró. Kap tunk pénzt a ter vez te tés re, 
és ígé re tet a ki vi te le zés re. Ez a két be fek te

tés je len te né Bor szék nek a holt pont ról va ló 
ki moz du lá sát. El fo gad ták az is ko lai tan
mû hely fel újí tá sá ról szó ló pá lyá za tun kat, 
amely nek ér té ke egy mil lió két száz öt ven ezer 
lej. A be ru há zás cél ja, hogy a szak kö zép is
ko la tu risz ti kai osz tály ta nu lói meg fe le lõ 
gya kor la ti szak ké pe sí tést kap ja nak a mi ni 
pan zi ó ban, ahol szál lo dai szo bák, kony ha, 
ebéd lõ lesz. A Kul túr ház fel újí tá si pá lyá za ta 
vá ró lis tán van, de kap tunk már 150 ezer lejt 
a Me gyei Ta nács tól a ter vek el ké szí té sé re.

Hogy ál lunk a ta nul má nyok el ké szí-
té sé vel, újabb be ru há zá sok ér de ké ben?

Mik Jó zsef: Fo lya mat ban van a 
Hármasliget te rep szem lé je egy le en dő 
sport komp le xum ki vi te le zé sé re, va la mint a 
Ke rek szék Tu risz ti kai Park lét re ho zá sá ra, 
ame lyet a Tu risz ti kai Mi nisz té ri um is tá
mo gat.

Le járt a ha tár idő az épü le tek fel újí tá sá
ra. Saj nos, sen ki nem fo gott ne ki, te hát kö
vet ke zik az il le tő sze mé lyek meg bün te té se.

Egy bu da pes ti lá to ga tá som al kal má val 
meg ke res tem a Da nu bi us cég ve ze tõ sé gét, 
hogy nem e ér de kel né Bor szék, mint be
fek te té si le he tõ ség, de a je len le gi pénz ügyi
gaz da sá gi vál ság ra va ló te kin tet tel egy elõ re 
nem ér de kel tek.

A meg hir de tett Ta va szi Nagy ta ka rí tás 
le zaj lott. Részt vet tek a Pol gár mes te ri Hi va
tal al kal ma zott jai, az is ko la ta nu lói, az Off 
Road, a Síegylet, a fi a ta lok és Complex épü
let el áru sí tói. Vég re a Zimmethausen park 
ki van ta ka rít va. A la kos ság hoz zá ál lá sa 
vá ra ko zá son alu li, csu pán né hány tömb ház 

la kó kap cso ló dott be.
A he lyi költ ség ve tés ből el kü lö ní tet tünk 

egy bi zo nyos össze get sport, tu risz ti kai, if
jú sá gi és kul tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé
sé re. A ci vil szer ve ze tek er re pá lyáz hat nak a 
kö zel jö võ ben. A Me gyei Ta nács hoz is le tet
tünk egy pá lyá za tot az in for má ci ós táb lák 
fel újí tá sá ra, ki egé szí té sé re.

Kö ze lebb ről sze ret nénk ne ki fog ni a Hé
ví zi úton a víz és szenny víz csa tor na ki cse
ré lé sé re, il let ve meg épí té sé re. Be kell kös sük 
a vá ros szé li új tömb há za kat is a rend szer be. 
Au gusz tus ra ké szen lesz a fi a ta lok nak szánt 
tömb ház.

Kéthá rom hé ten be lül ne ki fog nak a 
Bor vi zek Út ja prog ram nak is. Ez fel for gat
ja a Hét ve zér sé tányt, de nincs amit csi nál
junk, ha va la mit épí te ni aka runk, ak kor az 
fel for du lás sal jár. Elõ re is kér jük a la kos ság 
meg ér té sét.

A La kó szö vet sé gek nél fo lyik az alá
írás gyűj tés a hő szi ge te lés re. Mi helyt meg 
van a fe le plusz egy alá írás, ké szít jük a do
ku men tá ci ót és kér jük a pénzt. Kéthá rom 
tömb ház ra sze ret nénk tá mo ga tást kér ni a 
kö vet ke ző év re. Ilyen szem pont ból jól áll a 
Felsőborszéki La kó szö vet ség, de a töb bi ek 
is ipar kod nak.

Lé vén, hogy kö ze leg Pün kösd ün ne pe, 
min den ked ves bor szé ki la kos nak kí vá nok 
ál dott pün kös di ün ne pe ket.

Én meg kö szö nöm az ol va sók ne vé ben 
a tá jé koz ta tást, és to váb bi si ke re ket kí vá nok 
az el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá hoz. 

Far kas Ala dár

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

Só gor Csa ba Bor szé ken kezd te a kam pá nyát
Jú ni us 7én Eu ró pa Uni ós Par la

men ti vá lasz tá sok lesz nek. En nek a 
kam pá nya el kez dő dött. A kö zös lis ta 
össze állt, re mél jük a vá lasz tók is össze
fog nak, hogy leg alább négy kép vi se lő 
le hes sen je len Brüsszel ben, hogy ér de
ke in ket az „ap ró lé pé sek po li ti ká já val” 
kép vi sel jék.

Só gor Csa ba Eu ró pa Uni ós par
la men ti kép vi se lő és kép vi se lő je lölt 
má jus 8án dél után Borszéken kezd
te kam pá nyát. A Minifórum előtt egy 
kis sé tát tett a pi a con, ahol szó ba állt 
vá sá ro sok kal, vá sár lók kal, il let ve a kö
ze li park ban süt ké re ző fi a tal gye re kes 
anyák kal.

A Fó rum ra a Pol gár mes te ri Hi
va tal gyű lés ter mé ben ke rült sor, ahol 

mint egy 20 ér dek lő dő hall gat ta a kép
vi se lő je löl tet. Mik Jó zsef pol gár mes ter 
kö szön tő sza vá ban biz to sí tot ta a kép
vi se lő je löl tet a Bor szé ki ek jó vá lasz tá si 
rész vé te lé ről. Elő adás ban hang sú lyoz
ta az össze fo gás fon tos sá gát, ami re 
nem csak a kam pány ban van szük ség, 
ha nem összes sé gé ben az egész Szé
kely föl dön. Bende Sán dor, az RMDSz 
Gyergyó Te rü le ti Szer ve ze té nek el nö
ke fáj lal ja Bondor Ist ván me gyei fő tan
fel ügye lő le vál tá sát. El ső ként a vá ros 
pol gár mes te re sor jáz ta a pa na szo kat, 
és kér te a kép vi se lő tá mo ga tá sát. Sza
bó Ti bor al pol gár mes ter a ki sebb sé gi 
jo gok ér vé nye sí tés ről ér dek lő dött, míg 
alul írott a de cent ra li zált in téz mény ve
ze tők le vál tá sá ra ki lá tás ba lé vő in téz

ke dé sek ről kér dez te a je löl tet. A ta lál
ko zón je len lé vő Csibi Lász ló Töl gyes 
al pol gár mes te re a 35%os ma gyar la
kos sá gú Töl gyes hely ze tét vá zol ta, és 
afe lől ér dek lő dött, hogy a szó be széd 
sze rint meg tör tén het, hogy ezt a kis
ré gi ót Mold vá hoz csa tol ják (le gyen az 
Neamţ vagy Bákó)? 

Nyil ván ezek olyan kér dé sek, 
ame lyek re nem le het egy ér tel mű vá
laszt ad ni, de jo gos kér dé sek, amely re 
az em be rek meg ol dást, meg nyug ta tó 
vá laszt vár nak vá lasz tott ve ze tő ik től, 
kép vi se lő ik től. 

A ta lál ko zó jó han gu lat ban zaj lott 
le, de rö vid volt, mert a kép vi se lő je
lölt Gyergyószentmikósra si e tett, egy 
újabb ta lál ko zó ra.        Far kas Ala dár
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Eigel Ti bor: Bor víz csep pek
(tö re dé kek a bor szé ki 1989-es for ra dal mi ese mé nyek kap csán)

Az au to nó mia re fe ren dum el ma radt
Har gi ta me gye meg annyi te le pü

lé sé hez ha son ló an a Bor szé ki Ön kor
mány zat is ha tá ro zat ba fog lal ta azon 
el ha tá ro zá sát, hogy 2009. már ci us 
15én re fe ren du mot szer vez a te rü
le ti au to nó mia ügyé ben. Még 2008. 
no vem be ré ben el fo gad ta a 119es 
ha tá ro za tot, amely szen te sí tet te a tes
tü let azon óha ját, hogy a la kos ság tól 
vé le ményt kér hogy egyet ér te neke a 
Szé kely föl di te rü le ti au to nó mi á val? 
A pre fek tus át írt ban kér te az Ön kor
mány za tot, hogy von ja vissza a ha tá
ro za tot. Er re nem vol tunk haj lan dók.

A Me gyei Prefektúra a köz igaz

ga tá si bí ró sá gon szer re meg tá mad ta 
eze ket a ha tá ro za to kat. Bor szék ese
té ben a tör vény szé ki tár gya lás ra már
ci us 12én ke rült sor, íté let hir de tés re, 
pe dig már ci us 19én. (a tár gya lá son 
az Ön kor mány zat ré szé ről sen ki sem 
vett részt). A tör vény szék ha tá ro za tá
ban az áll, hogy a re fe ren dum szer
ve zés Al kot mány el le nes, mert meg 
akar juk vál toz tat ni a te le pü lés ad mi
niszt ra tív te rü le ti szer ke ze tét, no meg 
nem lát tunk elő pénz ügyi for rást er re 
a cél ra. Ha csak ezen múlt vol na!

A fel leb be zés től el állt az Ön kor
mány zat, mert a je len le gi po li ti kai 

hely zet ben esély te len, hogy nyert 
ügyünk le gyen. Tu do má som sze rint 
van nak te le pü lé sek a Gyergyói me
den cé ben, akik ezt is meg pró bál ták. 
Ez zel az au to nó mia csa ta el ső me ne
te ki fúlt. Ta lán az RMDSz, a Szé kely 
Nem ze ti Ta nács, az Er dé lyi  Ma gyar 
Nem ze ti Ta náccsal együt te sen kel le
ne fel lép jen en nek az ügy nek ér de
ké ben. Le het, hogy na gyobb len ne 
az esé lye. Min den eset re to vább ra is 
szor gal maz ni kell, mert amint Markó 
mond ta már ci us 15én a Basescuféle 
„so ha” ki je len tés nek az ér tel me vál
toz hat.             Far kas Ala dár

A bor víz csep pek kris tály tisz tán 
hul la nak alá, olya nok, mint a csil lo
gó an zár vá nyos üveg göm böcs kék, 
ame lyek cél hoz ér ve össze tö re dez nek, 
szét pat tan nak, fröcs kö lőd nek. Hűlt 
he lyü ket sár gás fol tok jel zik, míg azo
kat va la ki le nem tör li.

A kö zel 20 év vel ez előtt le zaj ló tör
té né sek szét szórt szi lánk jai az idő mú
lá sá val a fol tok tól meg tisz tul va jön nek 
elő az em lé ke zet ku sza vi lá gá ból, kris
tály tü kör ré ne me sed ve.

A ’80as évek is mert für dő vá ro sa az 
egy re job ban dek lasszá ló dó sa ját sá gos 
vi lá gá val ma gá ban hor doz ta mind azo
kat a fe szült sé ge ket, ame lyek az egész 
or szá got, az egész rend szert jel le mez
ték és húz ták a krí zi ses ál la pot ba. Az 
19891990es évek for du ló ján fel szín re 
tört in du la tok nagy ener gi á val sö pör
tek le vélt vagy va lós sé rel me ket, az 
ér té két ve sze tett dé li bá bos vi lá got és 
mind ezt úgy, hogy a mai na pig nem 
tud egyen súly ál la pot ba ke rül ni ki bil
lent hely ze té ből. Ezért is van, hogy 
egye sek két ség be von ják a „vál to zá sok” 
ered mé nyes sé gét, fő leg azok, akik nem 
hisz nek a lo kál pat ri o tiz mus ból fa ka dó 
ten ni aka rás ban, a ha gyo mány tisz te le
tet te rem tő ere jé ben.

So ha nem ké ső új ra ér té kel ni a tet
te ket, a hi bá kat be is mer ni, bát ran új ra 
kez de ni és ta lán eb ben az em lé ke zés 
vissza pil lan tó tük re is se gít het.

A for ra da lom
A Szé kely föld észa ki pe re mén 

ver gő dő, a 70es évek től re mény vesz
tett te le pü lé sen a gon dok so ka sod tak 
úgy, hogy 1989re be telt a po hár. A 

nem ze ti sé gi sé rel mek fel erő söd tek, a 
sza bad ság utá ni vágy foj to ga tott, az 
„ide gen ből” jött párt tit kár ok nem tö
rő döm sé ge (ug ró desz ka volt szá muk
ra a te le pü lés), a fel fo ko zott ro má no sí
tás (18%ra duz zadt a ro mán la kos ság 
ará nya), tom bolt a meg fé lem lí tés, a 
szekusok és ki szol gá ló ik hem zseg tek 
min den fe lé.

Az utol só csep pet a kül ső vi lág hí
rei ad ták: a ma gyar or szá gi tűn te té sek, 
a sop ro ni „pik nik”, a ber li ni fal tö rés, a 
gor ba cso vi pe reszt roj ka. Bár úgy né
zett ki, hogy a „pu lisz ka nem fog rob
ban ni”, Bor szé ken ezt nem hit ték és 
jött, ami nek jön nie kel lett.

A for ra da lom nem az ég ből poty
tyant, nem egy klónozott si lány pél
dá nya va la mi ha son ló nak, ha nem a 
bor szé ki em be rek mű ve, ki csi nek és 
nagy nak.

Ta vasz a tél ben, az a de cem ber 21
28. kö zöt ti gyö nyö rű nap sü té ses hét, 
amely „fel for gat ta” a kis vá ros éle tét. 
Ter mé sze ti cso da együtt az ad dig el
kép zel he tet len nel: a for ra da lom mal. 
For ra da lom vagy ha ta lom vál tás? Kiki 
ítél je meg, a ma ga mód ján, de egy biz
tos volt ak kor fris si ben: az az ál ta lá nos 
öröm, ami a Ceausescu há zas pár bu
ká sát il le ti, az az el len szenv a le tűnt vi
lág em be rei iránt, a sza bad vé le mény
aka rat, bi zser ge tő le he tő sé gek. Mi ez, 
ha nem egy for ra dal mi vál to zás?

A szak ma be li ek úgy tart ják, hogy 
ál ta lá ban: „a for ra dal mat az el mék 
meg ál mod ják, a hő sök vé gig har col
ják, az oko sak pro fi tál nak be lő le”. 
Nem tar tom ma gam sem hős nek, sem 

nagy okos nak, még csak ál mo do zó 
el me sem va gyok, de szí vem hez leg
kö ze lebb ál ló te le pü lés voltva lós la
ko sa ként az ak ko ri ese mé nyek ben 
ak tí van részt ve vő ként ál lí tom: azt az 
idő sza kot éle tem sors dön tő ré sze ként 
hor do zom, amíg csak lé te zem, és ezt 
büsz kén te szem.

Né ha, ha be hu nyom a sze mem, 
és ar ra a tü ne mé nyes hét re gon do lok, 
egy nagy sze rű film pe reg le em lé ke
ze tem ben, soksok sze rep lő vel, nagy
sze rű baj tár sak kal, meg annyi ak ci ó val, 
aka rás sal te lí tett na pok kal. Ta lán ér de
mes fel ele ve ní te ni egy pár film koc kát, 
erő sen gyor sí tott le ve tí tés ben:

De cem ber 21. (csü tör tök) dél tá já
ban az RTV ben so kat mon dó ké pek 
a bu ka res ti nagy gyű lés ről, a la vi na el
sza ba dul? ! (Te mes vár győz ni fog?), 
az or vo si ren de lő előtt egy si e tős 
ARO ban me gyei elv tár sak (köz tük 
N. Vrabie fő tan fel ügye lő) ijedt te kin
tet tel. Sajgóéknál be szél ge tünk, po li ti
zá lunk. Mi lesz? Es te, a fe le sé gem mel, 
Ka ti val a „Kos sut hot” fü lel jük: Te mes
vár, de már Bu ka rest is…, for go ló
dunk az ágy ban, éj fél kor, mint az elő
ző na pok ban, meg szó lal a te le fon: Ce 
fa ce ti tovarasul Eigel? (Mi csi nál Eigel 
elv társ?).

De cem ber 22. (pén tek): fa gyos, 
ide ges han gu lat az is ko lá ban, kínt szik
rá zó nap sü tés, össze né zünk, de ko no
kul hall ga tunk, mert má sok is van nak, 
a Tvben, a rá di ó ban ri asz tó hí rek, 
majd Ceausescu me ne kü lé se, meg dőlt 
a rend szer, már ko moly har cok van

folytatás a  4. oldalon
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nak min den fe lé, meg in du lunk Ka ti
val: itt az idő! Ke res sük a ba rá ta in kat: 
Ná ci jön, Ali „el tűnt”, Jós ka sza bad ko
zik, La ci nál (gyógy sze rész) a meg bújt 
párt tit kár (ha za tes sé kel jük!). De mi 
lesz, ha el in dul a po kol? Es te fe lé nagy 
tö meg, zász ló val, öröm uj jon gás sal, sö
rös, pá lin kás üveg gel, le és fel vo nul, 
ve szet tül or dít va: Olé, olé, Ceausescu 
nu mai e! A fi a ta lok kö zül töb ben hoz
zánk csa pód nak, ren det, fe gyel met 
pró bá lunk ten ni kö zö sen, ran da lí ro
zás nél kül meg úsz tuk, a Tvben for
ra dal mi a han gu lat, vé gig szur kol juk. 
Ké ső es te ri asz ta nak, meg tá mad ták a 
Vá ros há zát! Ideoda te le fo nál ga tok, se 
a pap, se a ba rá tok nem re a gál nak. Ka
ti félt, de me gyek, a Vá ros há za ab la ka
it ital tól fel he vült fi a ta lok tö rö get ték, 
mind bor szé ki ek, mind volt nö ven dé
ke im. Ér vek kel, jó szó val csi tít gat juk, 
im má ron ket ten Már kos Zol tán nal, 
lin cse lés re ké szü lőd nek a szom széd ba, 
meg ál lít juk, hat a szó ere je, min den el
csen de se dik!

De cem ber 23. (szom bat): ké sőn 
száll fel a de cem be ri köd, szür ke ség 
ho nol, a Vá ros há za előtt né pes tö meg 
cso por tok ba ve rőd ve, ér zem, mon da
ni kel le ne va la mit a de mok rá ci á ról, 
a sza bad ság ról, Bor szék ről. Össze ve
rő dünk a ta nács te rem ben, min den ki 
iz ga tott, új vá ros ve ze tés kell, a rend 

biz to sí tá sá ra. Sok a ja vas lat, va la ki be
ront or dít va: jön nek a ter ro ris ták Hol
ló fe lől! A tár sa ság szét reb ben, ket ten 
ma ra dunk a te rem ben Ko vács Gé zá
val („ha meg kell hal ni, hát le gyen”). 
Ké sőbb töb ben vissza szál lin góz nak: 
Virginás Ár pád a fi a ta lok ne vé ben 
mel lém áll, ha son ló an Ná ci, La ci, és 
Ali is. Az ide ig le nes vá ros ve ze tés fel
áll, el nök nek sze mé lye met vá laszt ják, 
el ső intézkedések… Délre, ki süt a nap, 
ké szü lünk Ka rá csony ra, es te a kép er
nyő re ra ga dunk.

De cem ber 24. (va sár nap): dél re 
meg szi lár dul a vá ros ve ze tés (11 tag
gal, 8 ma gyar, 3 ro mán nem ze ti sé gű), 
egye sek nem fo gad tak el el nök nek (pl. 
Dinu Dobre), ki lép tek. Úgy ér zem, 
meg erő söd tünk, nagy mun ká ba kez
dünk hit tel, lel ke se dés sel és eb ben tár
sak ra ta lá lok. Ka ti ha rag szik, alig já rok 
ha za, a jó kap cso lat a rend őr ség gel még 
vá rat ma gá ra. Dél után meg ala kul az 
RMDSz, nem aka rok be le kon tár kod ni, 
bár jó szív vel ten ném, be irat ko zom.

De cem ber 25. (hét fő): Ka rá csony 
nap ja. A Tvből egy re job bak a hí rek, 
ma gya rul üd vö zöl nek, fel eme lő szent
mi se, a him nusz is el hang zik (po tyog
nak a könnye ink). Ceausescut el fog
ják, a ter ror fe nye ge tett ség alább hagy, 
de nem múlt el. Dél utá ni meg be szé lés 
ered mé nye: két al el nök (fő leg Ali nak 
örü lök, mert meg bíz ha tó). Te le fo non, 

név te le nül (ro má nul) meg fe nye get tek. 
Fej sze az ágy alatt, Ka ti na gyon har ci
as sá vá lik. 

De cem ber 26. (kedd): a mun ka
rend ve zény szó nél kül is hely re áll, a 
vál la la tok ve ze tő i vel jó a kap cso lat 
(Kő szén bá nya, Apemin. A Für dő vál
la lat ve ze tő sé ge meg újul (nem elég gé). 
Jól mű kö dik az Ide ig le nes De mok
ra ti kus Bi zott ság. Két nyel vű táb lák 
meg je le né sét szor gal ma zom, si ker rel. 
A Militia pa rancs no ka be je lent ke zett 
(vég re!). Dél után bá gyadt nap sü tés, 
pony vás te her ko csi, Abasári kér de
zős kö dik, a fe le szál lít mány (fő leg 
élel mi szer) a vá ros nak ma rad, a töb bi 
Töl gyes re megy.

De cem ber 27. (szer da): A Me gyei 
Meg men té si Front hi te le sí ti a vá ros ve
ze tést, a ve ze tő ta nács 7 sze mély re apad 
(5 ma gyar, 2 ro mán nem ze ti sé gű), ta
lál ko zást szor gal ma zok a vál la lat ve ze
tők kel, ter vez zük az új Borszékot, El
lá tás ban, a rend biz to sí tá sá ban job ban 
ál lunk, mint bár me lyik szé kely föl di 
te le pü lés, meg di csér nek.

De cem ber 28. (csü tör tök): Meg
ala kul a Me gyei Ta nács Csík sze re dá
ban, tag jai kö zé vá lasz ta nak. Me gye
szer te még nagy a ren det len ség, Pa ta ki 
nem ural ja a han gos ko dó kat. Ha za fe lé 
csen de sen pilinkézik a hó, fe hér gú
nyá ba öl töz nek a hegy há tak. 

(foly tat juk)

Eigel Ti bor: Bor víz csep pek
(tö re dé kek a bor szé ki 1989-es for ra dal mi ese mé nyek kap csán)

Ami az elő ző szám ból ki ma radt
 Me rü lé si szin ten tar ta ni a tu riz mus bár ká ját

folytatás a  3. oldalról

Jól em lé ke zünk, hogy a mos ta ni vá ros ve
ze tés egyik fő cél ki tű zé se: vissza ad ni Bor szék 
egy ko ri fé nyét, rang ját. Eb ben az irány ban 
már tett né hány lé pést a pol gár mes ter és csa
pa ta, de egy elő re csak az alag út vé gé ben pis lá
ko ló fényt vél jük lát ni. Ez zel nem kissebíteni 
aka rom a meg va ló sí tá so kat, el len ke ző leg: 
ahol a fény, ott van a re mény is.  Nem 12 év 
alatt om lott össze ez a fon tos ága zat, fel épí
te ni sem le het va rázs szó ra. Már ci us vé gén a 
bor szé ki  ven dég vá rók kal ta lál ko zott a pol
gár mes ter és al pol gár mes ter, ahol be szá mol
tak az ed dig meg tett lé pé sek ről és  ter vek ről, 
ugyan ak kor el vá rá so kat fo gal maz tak meg a 
ci vil szer ve zet tag ja i val szem ben. Ol va só in kat 
em lé kez tet jük, hogy meg ala kult a Bor szé ki 
Für dő vál la lat R.T., a Bor szék Fel len dí té sé ért 
Egye sü let is eb ben az irány ban mun kál ko dik. 
Mik Jó zsef pol gár mes ter től meg tud tuk, hogy 
Bor szék csat la ko zott a GyilkostóBorszék

Marosfő Tu risz ti kai Egye sü let hez, kö zös 
prog ra mo kat ter vez a Bu ko vi nai Tu risz ti kai 
Egye sü let tel. Sen ki előtt nem ti tok, hogy más 
hely sé gek kel össze ha son lít va, Bor szék nek 
nagy a lé pés hát rá nya. Míg olyan te le pü lé se
ken in dult be a ven dég fo ga dás, ahol ko ráb ban 
jó for mán sem mi sem volt, ad dig ná lunk egy  
de mű kö dő ága zat om lott össze. A ta valy alig 
si ke rült meg tar ta nunk a he lyi ér de kelt sé gű 
üdü lő stá tust. (A fi a ta lok nak: húsz év vel ez
előtt Bor szék or szá gos ér de kelt sé gű, de ha tá
ron túl is jól is mert für dő hely volt).  Sok más 
hi á nyos ság mel lett  a fő gond, hogy nin cse nek 
sza bad idős prog ra mok, a tu ris ta szó ra ko zá
si le he tő sé ge ki me rül a sé tá ban, gya log tú rá
ban, disz kó ban. Ez zel a kí ná lat tal jó, ha 23 
na pig itt le het tar ta ni a ven dé get! Mik Jó zsef 
pol gár mes ter sze rint min dent meg kell ten ni, 
hogy me rü lé si szin ten ma rad jon a tu riz mus, 
ne süllyed jen el a vál ság hul lám ban. En nek ér

de ké ben a 2009es esz ten dő ben meg va ló sul a 
már so kat em le ge tett sí pá lya, ma ga a tu risz
ti kai mi nisz ter asszony  ígért kor mány tá mo
ga tást. Ezen kí vül be fog nak in dul ni a már 
el in dí tott prog ra mok: a bor vi zek út ja, ami a 
für dő köz pon ti utak, par kok és csa tor na há ló
zat  fel újí tá sát je len ti, a „Ke rek szék prog ram” 
(a Kos suth, Pe tő fi, Ős for rás és bar lan gok kör
nyé ke vé dett, so rom pó val le zárt te rü let lesz), 
a Hármasligeti sport lé te sít mény. Szép terv a 
„Ka lá ka für dő épí tés”, mely nek ered mé nye a 
kő bá nya mel lett egy sza bad té ri für dő len ne. 
(Me gye szer te szá mos ilyen für dő lé te sült, 
leg is mer tebb ta lán a csíksomlyói Ba rá tok 
feredője; a bú csú al kal má val azt is meg le het 
néz ni!). A ter vek sze rint a für dőt a Bor szé ki 
Na po kon fel is avat ják. Te hát ter vek ben nincs 
hi ány, csak be le kell húz ni az eve zők be!

Kolbert Tün de 
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A Föld Nap ja után is 
van nak na pok

Öröm hír

Rend ha gyó ki ál lí tás a 
ta tár já rás ról

Öröm mel ol va som, hogy a Föld Nap ja al kal má ból min den 
te le pü lé sen ki sebbna gyobb ren dez vé nyek re ke rült sor. Az óvo
dá sok, kis is ko lás ok, de a na gyob bak is ki vo nul tak és ta ka rí tot tak 
pa tak med ret, er dõ al jat, par kot, zöld öve ze tet, köz te ret, stb. Nincs 
olyan vá ros, ahol ma már ne mû köd ne leg alább egy zöld szer ve
zet, de van ahol több is van be lõ lük. Ez jó do log, mert van, aki 
meg szer vez ze a je les zöld na po kat, cse me te ül te tést, pa tak me der 
ta ka rí tást, sze lek tív sze mét gyûj tést. De ami még en nél is fon to
sabb, van aki for mál ja a kör nye zet tu da tot, ter mé szet és kör nye
zet ne ve lés sel fog lal koz zon.

Is ko lánk ta nu lói, ki csik és na gyok is be kap cso lód tak áp ri
lis utol só he tén a te le pü lés szeméttelenítésében. A Pol gár mes
te ri Hi va tal biz to sí tot ta a szük sé ges mun ka vé del mi kesz tyű ket 
és a sze mét tá ro lá sá hoz szük sé ges zsá ko kat. Min den osz tály az 
üdü lő vá ros leg lá to ga tot tabb ré sze it fé sül te át: Ke rek sport pá lya, 
Hármasliget, Tün dér kert, Med ve és Je ges bar lang, Ős for rás, Te
re lő út. Jó volt meg ta pasz tal ni, hogy jó szív vel, mor go ló dás nél
kül vé gez ték a gye re kek ezt a mun kát. A ki rán du lók, ma já li so zók 
egy tisz ta vá ros ba ér kez tek, és re mél he tő en tisz tán is hagy ták a 
pik ni ke ző he lye ket.

Is ko lánk Zöld Szí ves ta nu lói vé den cük nek fo gad nak egyegy 
for gal ma sabb tu risz ti kai részt: bar lan gok, for rá sok, ahol rend sze
re sen el len őr zik a tisz ta sá got, és szük ség ese tén ta ka rí ta nak is. 
Jó len ne, azt meg ér ni, hogy ne csak ta ka rít sunk, ha nem õriz zük 
is meg a tisz ta sá got. Mennyi vel job ban ér zi ma gát az em ber egy 
tisz ta kör nye zet ben.

A vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la áp ri lis 27. és má jus 3. kö zött 
szer vez te meg a Tisz ta sá gi He tet. En nek ke re té ben min den gaz da 
ren det te rem tett, vagy kel lett vol na te remt sen por tá ja kö rül. Re
mél jük, hogy a fel hí vás nak volt fo ga nat ja.         Far kas Ala dár

Vég re egy jó hír! A Kor mány áp ri lis 8i ülé sén költ ség ve tés 
ki iga zí tás ra ke rült sor. En nek ered mé nye kép pen há rom Har gi ta 
me gyei te le pü lés: Parajd, Tusnádfürdő és Bor szék az ide gen for
gal mi tár cá tól be ru há zá si fi nan szí ro zást ka pott. Bor szék ese té ben 
egy mo dern 700 mes sí pá lya meg épí té sé ről van szó, ame lyet a 
kor mány 3,7 mil lió lej jel tá mo gat. Eh hez jön a Me gyei Ta nács 500 
mil lió le jes se gít sé ge. A mun ká la tok már el kez dőd tek. A ki sze
melt te rü let ről a fát már ki vág ták és ér té ke sí tet ték. (Eb ből is jön 
egy ke vés pénz a vá ros kasszá já ba). Kö vet kez nek a föld mun kák. 
Cso dá la tos he lyen fek szik a le en dő sí pá lya, az új Sport csar nok, 
és a lab da rú gó pá lya kö ze lé ben, a Ve rő fény ol dal ban. A meg ne
ve zés ne té vesszen meg sen kit, a szak em be rek vé le mé nye sze rint 
na gyon jó a te rep egy mo dern al pe si sí pá lya ki épí té sé re. Ré gi ál
ma a vá ros nak, hogy le gyen egy hi va ta los ver se nyek re is al kal mas 
pá lyá ja. A je len le gi pá lya rö vid sé ge mi att sem iga zán al kal mas er
re. Elena Udrea mi nisz ter asszony Har gi ta me gyei lá to ga tá sa al
kal má val még azt han goz tat ta, hogy me gyénk ben csak Parajd és 
Tus nád kap tá mo ga tást tu risz ti kai fej lesz tés re. Pol gár mes te rünk 
fel lé pé se és bu ka res ti lá to ga tá sa so rán si ke rült meg győz nie a té li 
spor tok fej lesz té sé nek szük sé ges sé gé ről. A te rep re ki kül dött bu
ka res ti szak em be rek is he lyén va ló nak ta lál ták a vá ros igé nyét. Így 
szü let he tett meg ez a tá mo ga tás, ami va ló szí nű sí ti e be ru há zás 
ki vi te lez he tő sé gét. Ez ál tal Bor szék nem csak nyá ri üdü lő hely lesz, 
ha nem a té li spor tok ked ve lői is kel le mes he te ket tölt het nek egy 
jobb sors ra ér de mes Bor szé ken. Re mél jük, nem ez lesz az egyet
len be fek te tés vá ro sunk ban.       Far kas Ala dár

„Gyer me ke met az 
országért"ez volt a jel
mon da ta  a Csí ki Szé
kely Mú ze um in te rak
tív ki ál lí tá sá nak, amit 
feb ru ár 15e és má
jus 3a kö zött le he tett 
meg néz ni.

 A 200 mil lió Ft. ér
té kű mű kincs ál lo mányt 
16 mú ze um ad ta össze, 
a mul ti mé di ás rend
szer rel el lá tott ki ál lí tást 
elő ször a Ma gyar Nem
ze ti Mú ze um ban mu
tat ták be. A ván dor ki ál
lí tás egye dü li ro má ni ai 
hely szí ne a csík sze re dai 
Mikó vár volt.

 A szok vá nyos tól el té rő, lá to ga tó ba rát ki ál lí tás ki vá ló an 
al kal mas volt ar ra, hogy a gye re kek is játsz va is mer jék meg 
a IV. Bé la ko ra be li Ma gyar or szág tör té nel mét, de az él mény 
min den kor osz tály kép vi se lő jét ma gá val ra gad ta.

 Aj tó he lyett jur tán kel lett be lép nünk, az tán egy sö tét 
fo lyós ón su ho gó, vir tu á lis nyíl zá por fo ga dott ben nün ket. 

A kort em ber nagy sá
gú bá buk il luszt rál ták, 
köz tük lát tuk a lá nyát 
or szá gá ért fel ál do zó 
IV. Bé lát, a Mu hi csa
tá ról ani má ci ós fil met 
néz het tünk, di gi tá lis 
kó de xet la poz hat tunk, 
ki pró bál tuk ma gun
kon, mi lyen sú lyú pán
cél za tot vi sel tek a ta tár 
és ma gyar har co sok. 
Fegy ve re i ket kéz be is 
fog hat tuk, sőt a ki ál lí
tás ról sa ját fo tónk kal 
el lá tott di gi tá lis ké
pes la pot küld het tünk 
ba rá ta ink nak. Az is új 
do log nak szá mí tott, 

hogy a fény ké pe zést is meg en ged ték, így ju tott fény kép az 
új ság ba is. 

 Kö szön jük ezt a ma ra dan dó él ményt a szer ve zők nek 
és Ballai ta nár nő nek!

A ki rán du ló cso port ne vé ben be szá molt:
Patka And rás Zsolt V. B. osz tály
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    A 70es évek vé gén volt a ven dé günk.   Az ak kor itt dol go zó ko lozs
vá ri or vos, Dr. Bartha Ti bor hív ta meg Bor szék re. Már nem em lék szem 
pon to san... De ar ra igen, hogy a könyv tár ol va só ter me zsú fo lá sig meg
telt, és Sán dor bá csi (Ő kér te, hogy így szó lít suk, a Mes tert vissza uta
sí tot ta) mond ta a ver se it és me sél te az él mé nye it. Szólt a délame ri kai  
uta zá sá ról, az ot ta ni ma gya rok nyelv őr ző igye ke ze té ről és szo ká sa i ról, 
akik nek a gye re kei csak a szü lői ház ban és a va sár na pi is ko lá ban be
szél nek ma gya rul, de be szél nek. Meg tud hat tuk nagy ver sei ( Fá tól fá ig, 
Fe ke tepi ros, Ha lot tak nap ja Bécs ben) ke let ke zé sé nek tör té ne tét.  Mint 
sokatpróbált, bölcs és elő vi gyá za tos em ber, min dent fel vett a pi ci mag
nó já ra, hogy ha az ak ko ri ban szo ká sos el szá mol ta tás ra ke rül ne sor, 
pon to san le hes sen vissza per get ni az el hang zot ta kat. Na gyon óva to san 
él tünk a szó val is ak ko ri ban... Dél után Móga Lász ló la ká sán tisz te lő i
nek szű kebb kö ré nek volt a ven dé ge. Ott már nem kap csol ta be a mag
nót. Ver se i vel, de egész lé nyé vel annyi ra el bű völt, el va rá zsolt, hogy a 
mai na pig is el önt a bol dog ság, ha ar ra gon do lok, hogy sze ren csém volt 
Őt hal la ni, meg is mer ni. A csa lá di ha gya ték hoz tar to zik  a de di kált ver
ses kö te te és hang le me ze. Az ak ko ri is ko lá sok igen csak sze ren csés nek 
tud hat ják ma gu kat. A gye re kek kel az is ko la tor na ter mé ben ta lál ko zott. 
A hall ga tó ság kör ben a pa do kon, a több ség a föl dön ül ve it ta Sán dor 
bá csi sza va it, aki fo ga dást kö tött a gye re kek kel, hogy öt perc alatt ver set 
ta nít ne kik.  „Be te me tett a nagy hó/er dőt me zőt, ré tet/min den, mint a 
nagy anyó ha ja, hó fe hér lett/min den, mint a nagy apó baj sza, hó fe hér 
lett/csak a fe ke te ri gó ma radt feketének”lám, annyi min dent, de ezt 
nem fe lej tet tem el! Ked ves ol va só, aki ak kor ott ül tél a tor na te rem ben, 
ugye, em lék szel? 

Le gyen ez a pár sor az ak ko ri és a mai bor szé ki gye re kek és Kányádi 
Sán dort tisz te lő fel nőtt ol va sók szü le tés na pi kö szön tő je. Is ten él tes se!

Most lá tom: le sem ír tam, hogy 80 évét töl töt te! Az év szám szin te 
nem is ér de kes, olyan fi a ta lo san  hó dít ja meg ma is a lel ke ket az Ópe
ren ci án in nen és túl.             Kolbert Tün de

  A gyergyóújfalvi 58as 
szá mú Már ton Áron cser
kész csa pat má jus 23án meg
szer vez te a Li bánte tőn lé vő 
cser kész ott ho nuk ban a tan év 
ta lán utol só cser kész ta lál ko
zó ját. Mint min dig, most is 
öröm mel je lent kez tünk er re a 
ta lál ko zó ra, hi szen köz is mer
ten jó szer ve zők és jó ven dég
lá tók. A va la mi kor 12 csa pa tot 
szám lá ló Gyergyó kör zet ből 
csu pán Gyergyóditró, Bor
szék és a há zi gaz da csa pa tai 
ne vez tek be. Meg ér ke zé sünk 
után szend viccsel és for ró te
á val fo gad tak. Rö vid is mer ke
dés kö vet ke zett. A reg ge li zász ló fel vo nás után az össze se reg lett 
csa pa tok, kö zel negy ven cser késszel gya log tú ra for má já ban fel
ke res ték a nem rég fel újí tott libáni ká pol nát, ahol Göd ri Ist ván 
gyergyócsomafalvi lel kész ce leb rált szent mi sét a részt ve vők
nek.   Mun ká ját se gí tet te a gyergyócsomafalvi káp lán. A pré di
ká ci ó ja a cser ké szet ről szólt, mint lel ki ség. A tá bor ban ké szült 
krumpligulyás el fo gyasz tá sa után a csa pa tok por tyá ra in dul tak. 
Az el len őr ző pon tok nál úgy el mé le ti, mint gya kor la ti pró bák ból 

kel lett ta nú bi zony sá got te
gye nek: cser kész tu dás, Szent 
Ist ván és ko ra, az ezer éves fő
egy ház me gye nagy jai. Volt, 
ahol nép da lo kat kel lett éne
kel je nek, de kre a ti vi tá su
kat bi zo nyí tan dó, ők ma guk 
kel lett éne ket szer kessze nek 
meg adott sza vak se gít sé gé vel. 
A leg ne he zebb pró bá nak ta
lán a Nagy Küküllőn va ló át
ke lés bi zo nyult, ahol két kö tél 
se gít sé gé vel kel lett át jus sa nak 
a part túl só ol da lá ra. A pró
bák köz ti időt sza bad té ri já
té kok kal töl töt ték, a kel le mes 
nyá ri as idő ben. A ren dez vény 

ered mény hir de tés sel és zász ló le vo nás sal vég ző dött.
Kö szön jük a gyergyóújfalvi cser kész csa pat nak, Ele kes Zsu

zsa csa pat ve ze tő nek és az őket pat ro ná ló plé bá ni á nak, sze mé
lye sen Fü löp Bé la plé bá nos nak, aki sze mé lye sen is részt vett a 
ta lál ko zón a tá mo ga tá sért. Ha min den te le pü lé sen ilyen len ne 
a hoz zá ál lás, ak kor ta lán nem áll na ott a cser ké szet, ahol saj nos, 
ma áll.

 Far kas Ala dár

 Valami különlegeset szeretne ajándékozni ?
Szeretteinek, barátainak rendeljen egyedi, az Ön 

által választott képpel, felirattal díszített bögrét, pólót, 
sapkát a Mobil Art Kft-nél (a borvíztöltőde mellett)!

Száz éves borszéki viccek
– „Ez a hely itten szemben a Medve-barlang, azért hívják medve 

barlangnak, mert nincs benne medve”
•••

– „Ez a gyönyörű  hely a Tündérkert, azért hívják így,mert, ha 
kisüt a nap,  a dér eltűnik.”

Kö szön tő-fé le 
Kányádi Sán dor nak

Gyergyó Kör zet Cser ké sze i nek Libáni Ta lál ko zó já ról

Hi ba iga zí tás
Mîndru Li li né ni ke re sett fel, hogy fi gyel mez tes sen és he lyes bít

sen egy, a sze mé lyét is érin tő írás kap csán.
A már ci u si szám ban meg je lent „Élet utak. In memoriam Siklódi 

Ist ván” cí mű írás egyet len rö vid ke mon da tá ba „Se géd je, Amb rus 
Jó zsef volt, Li li né ni férje.”  két sú lyos hi ba is csú szott. 1. Li li né ni 
édes ap ja mun ka könyv ét hoz ta bi zo nyí ték nak, amely ből ki tű nik, hogy 
Amb rus Jó zsef  inas 12 éves ko rá ban, se géd 16 éve sen volt, majd mint 
ma gán asz ta los dol go zott. 1948. áp ri lis 19. és 1950. szep tem ber 24. kö
zött a bor szé ki köz ség há zán volt el nök (preşedinte la Sfatul Popular). 
A mun ka könyv ada tai sze rint nem le he tett Siklódi Pis ta bá csi se géd je. 
(Ta lán a há bo rú utá ni évek ben nép ta nácsel nö ki mi nő ség ben se gít
sé gé re volt Pis ta bá csi nak a la kos ság gond ja i nak az eny hí té sé ben?)  2. 
Li li né ni Amb rus Jó zsef le á nya,  fe le sé ge ne ve Szil via (Silvia) volt. 

Csak aki nem dol go zik, az nem té ved. A For rá sok szer kesz tői dol
goz nak, még pe dig tár sa dal mi mun ká ban. Nem könnyű több év ti zed 
táv la tá ból egé szen pon to san fel ele ve ní te ni a tör tén te ket, an nál is in
kább, mert a kor tár sak, az em lé ke zők egy re fo gyat koz nak.  Az aka rat
la nul el kö ve tett hi bá kért el né zést ké rünk. A he lyes bí tést kö szön jük.   
                    Kolbert Tün de
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225 éve, 1784 már ci us 27én a Kovászna me gyei Kő rö sön szü le tett 
Kőrösi Csoma Sán dor, nyelv tu dós, könyv tá ros, a tibetológia meg ala
pí tó ja.  Az ele mi is ko la után Nagyenyeden „szol ga di ák”: ki sebb mun
ká kért pénzt ka pott és eb ből fi zet te ta nul má nya it. Már enyedi di ák
ként el ha tá roz za, hogy fel ke re si a ma gya rok ős ha zá ját. Ta nul má nya it 
be fe jez ve előbb Bécs be, majd Göttingenbe megy, ahol ösz tön dí jas ként 
an gol nyel vet ta nul. Ed dig re már 13 nyel vet is mer. Ha za tér, és 1819
ben Nagyenyedről in dul a nagy út ra. Éle te vé gé ig tar tó uta zá sa so rán 
Kőrösi Csoma Sán dor  ta nult és dol go zott. Meg al kot ta az el ső ti be
tian gol szó tárt és ti be ti nyelv tant. Mun ká ja el is me ré se ként a Ben gá li 
Ázsi ai Tár sa ság tisz te let be li tag já nak, a Ma gyar Tu dós Tár sa ság le ve
le ző tag já nak vá lasz tot ta.  Dardzsilingben, a Hi ma lá ja lá bá nál alussza 
örök ál mát. 

100 éve, 1909 má jus 5én szü le tett  Bu da pes ten Rad nó ti Mik lós 
köl tő, mű for dí tó. Szü le té se any ja és iker test vé re éle té be ke rült, 11 éves, 
mi kor ap ja meg hal. Nagy báty ja gon dos ko dott ró la. Az ő kí ván sá gá ra 
tett ke res ke del mi érett sé git, majd a sze ge di egye te men szer zett ta ná
ri dip lo mát. Ka ted rát so ha nem ka pott. Ma gán órák ból, mű for dí tás ból 
élt. A há bo rús évek ben ka to na, majd mun ka szol gá la tos volt. 1942ben 
Élesden, Ki rály há gón és Margittán is szol gált. Eb ben az idő szak ban 
ver se it (me lyek a tá bo ri élet sö tét kö rül mé nye i ről vagy fe le sé gé hez, 
Fannyhoz szól tak) egy kis no tesz ba ír ta, mely nek lap ja it szét osz tot ta 
ba rá tai kö zött, hogy majd a há bo rú után je len tes sék meg.   1944ben a 
szer bi ai Bor mel let ti mun ka tá bor ba ve zé nyel ték, majd kór ház ba küld

ték, de az in téz mény a jár ni is alig tu dó köl tőt nem tud ta fo gad ni. Má ig 
is me ret len egy sé gek lőt ték agyon egy árok ban. A Győr mel let ti Ab da 
köz ség ha tá rá ban tö meg sír ba te met ték, 18 hó nap múl va ex hu mál ták. 
Ek kor ta lál ták meg zse bé ben egy no tesz ban  utol só ver se it. Leg is mer
tebb kö te tei: Jár kálj, csak , ha lál ra ítélt, Me re dek út, Ik rek ha va, Vá lo ga
tott ver sek, Nap tár, for dí tott Apol li naire ver se ket és né ger me sé ket.

105 éve, 2004 má jus 5én Bu da pes ten húnyt el Jó kai Mór, a „nagy 
me se mon dó”. Na gyon so kak szá má ra még ma is ő je len ti a ked venc 
írót. 1825 feb ru ár 18án szü le tett Ko má rom ban. Ere de ti ne ve Ásvai 
Jókay Mór. Ké sőbb vál toz tat ta Jó kai Mórra. Kis ne me si ér tel mi sé gi 
csa lád ban szü le tett. Jo gász nak ta nult, de na gyon ko rán, el ső re gé nye 
után ott hagy ta az űgyvédi pá lyát és az írás nak szen tel te éle tét. Rend kí
vül gaz dag élet mű vet ha gyott ma ga után. Re gé nyei ro man ti kus hang
vé te lű ek, sok kö zü lük tör té nel mi ih le té sű. Uta zá sai so rán több ször 
meg for dult Er dély ben, a Sze gény gaz da gok, Bálványosvár, A tó tün dé
re, Frá ter György, A nagyenyedi két fűz fa, Csa ta ké pek a ma gyar sza
bad ság harc ból, Er dély arany ko ra mind helyíszni „adat gyűj tés” ered
mé nyei. Az író két szer há za so dott. El ső fe le sé ge a kor hí res szí nész
nő je, La bor fal vi Ró za, sok kal idő sebb az író nál. Éle te utol só öt évét 
jó val fi a ta labb fe le sé ge, a szin tén szí nész nő Nagy Bel la  ol da lán töl ti. 
Nagy Bel lá val  Ko lozs vár ra (részt vett a Má tyás ki rály szo bor cso port 
ava tá son) és Nagy vá rad ra is el lá to gat (itt a fi a tal Ady End re kí sér ge ti 
az agg írót és fe le sé gét).   1904 ta va szán Niz zá ból ha za tér ve meg fá zott. 
Tü dő gyul la dás ban halt meg. 80 éves volt.  

Ka len dá ri um

A Cso da szar vas nyo má ban
A szamosújvári Czetz Já nos cser kész csa pat az idén is 

meg szer vez te a már ha gyo má nyos ro vás író ver seny 10. ki
adá sát. Az el ső két ver senyt a dési Zomora Már ta szer vez te, 
majd a szamosújvári Ka sza Ta más és csa pa ta foly tat ta. Az 
idei ren dez vény re Er dély és a Partium 20 cser kész csa pa ta 
ne ve zett be. Ezen a ran gos 
ren dez vé nyen 247 cser kész 
mé ret tet te meg ro vás írás
ban ta nú sí tott jár tas sá gát, 
tu dá sát. A ver senyt kor
cso port ok ban szer vez ték, 
a leg ki seb bek től a fel nőt
te kig. Ka te gó ri án ként a 
meg ol dan dó fel ada tok 
mind ne he zeb bek. Ro vás
írá sos szö ve get kell át ír ni 
la tin be tűs re és for dít va, 
il let ve ro vás írá sos szö ve get 
kell ol vas ni. A na gyob bak 
ro vás em lé ke ket kell fel is
mer je nek, és több fé le ro
vás írást kell is mer je nek, el 
egé szen a rö vi dí té ses, il
let ve az össze vont ro vás írá
sig. Akik a ro vás kéz ügyes
sé gü ket akar ták bi zo nyí ta
ni, azok mo gyo ró fa bot ra 
rót tak kés sel egy meg adott 
szö ve get. Me gyén ket há
rom vá ros kép vi sel te: Csík

sze re da, Gyergyószentmiklós és Bor szék. Ör ven de tes, 
hogy min de nik te le pü lés ről van nak dí ja zot tak: Szeredából 
Dá vid Krisz ti na, a Nagy Ist ván Mű vé sze ti Is ko lá ból, 
Gyergyószentmiklósról Máthé Esz ter és Váradi Czáka Ág

folytatás a következő oldalon
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Rend őr sé gi hí rek
Gyors meg gaz da go dá si ígé ret
A fi gyel mez te tés a Har gi ta Me gyei Rend őr Pa rancs nok sá gá tól ér
ke zett, amely ben ar ról fi gyel mez tet nek, hogy le gyünk óva to sak az 
SMS en ke resz tül ér ke ző csá bí tás sal szem ben. Én ma gam is kap
tam ilyen tar tal mú SMS t, ami ben ar ról ér te sí tet tek, hogy nagy 
össze gű pénz nye re mény bol dog tu laj do no sa va gyok. Csu pán any
nyit kell ten nem, hogy vissza hív jam az il le tő szá mot, és meg mond
ják, hogy mit kell ten nem. A jó zan ész azt dik tál ja, hogy ne dől jünk 
be az ilyen vak du mák nak, mert sem ré gen, sem ma, sen ki nem ad 
sem mit in gyen. Más szó val, ne ad junk hi telt az ilyen jel le gű SMS 
eknek, vagy le ve lek nek. Ha még is hi szé keny sé günk ál do za tai let
tünk, for dul junk bi za lom mal a rend őr ség hez. (Itt je gyez ném meg, 
hogy egy év után meg ta lál ták a la ká som be tö rő jét, és mél tó bün te
té sét töl ti a rá csok mö gött.)  Le je gyez te, Far kas Ala dár

A Cso da szar vas nyo má ban

nes, míg Bor szék ről Papp Re ná ta, Kis Tí mea, Szőcs Pa u la, 
Váradi Re be ka, Pus kás Anasz tá zia és Lőrincz Lin da. A meg
mé ret te tés után jár őr ver seny kö vet ke zett, amely nek ke re té
ben ro vás em lé ke ket kel lett ke res ni egy vá ros tér kép alap ján. 
A nap má so dik fe lé ben kéz mű ves fog lal ko zá so kon ve het tek 
részt, ahol in te rak tív mó don be kap cso lód tak a kü lön bö ző 
nép mű vé sze ti fog lal ko zá sok ba. A szak ma iránt ér dek lő dők 
részt ve het tek Zomoráné Cseh Már ta, dési ro vás szak ér tő 
könyv be mu ta tó ján. Vég re nap vi lá got lá tott a már 2001ben 
el ké szült ro vás ABC s könyv a kis is ko lás ok nak. Es te, al ter
na tív prog ram ke re té ben a cser ké szek be kap cso lód hat tak a 
film klub, gi tár est, ját szó há zi te vé keny sé gek bár me lyi ké be.

Más nap, az 
é r  d e k  l ő  d ő k 
részt ve het tek, 
mint egy 130
an, a 2. Or szá
gos Cser kész
nap vál to za tos 
p r o g  r a m  j á 
ban, amely re a 
vá ros mel let ti 
Ep res kert
ben ke rült sor. 
Sze mét gyűj
té si ak ci ó val 
k e z  d ő  d ö t t 
a prog ram. 
Több tu cat 
zsák sze me
tet gyűj töt tek 
össze a cser
ké szek. A stra
té gi ai já ték ke
re té ben szám
há bo rúz tak, 
majd aka dály
pá lyán, il let ve 

ro ham pá lyán kel lett, le he tett vé gig men ni. A bá tor sá got és 
tu dást igény lő pá lyák mág nes ként von zot ták a részt ve vő
ket. Dél után a gyergyószentmiklósi Csabafi cso port tar tott 
be mu ta tót az ál ta luk fel ál lí tott jur ta előtt, hon fog la lás ko
ri ru ha és lo vas fegy ver vi se let ből. Ez a be mu ta tó annyi ra 
tet szett a részt ve vők nek, hogy utá na min den ki ki sze ret te 
vol na pró bál ni va la me lyik har ci esz közt. Az est tá bo ri öku
me ni kus is ten tisz te let tel zá rult.

A szak ma iránt mé lyeb ben ér dek lő dők részt ve het tek egy 
is me ret ter jesz tő kon fe ren ci án, ahol ran gos elő adók, még 
ran go sabb elő adá sa it le he tett meg hall gat ni. A ha zai ro vás
szak ér tők (Zomorai Cseh Már ta, Ba ra bá si Eni kő) mel lett 
a ma gyar or szá gi Ru mi Ta más, Szon di Mik lós és Zá ho nyi 
And rás tar tot tak elő adást.

A ju bi le u mi ro vás író ver seny rend kí vül gaz dag és vál to
za tos volt, ahol min den ki ta lált va la mi ér de ke set, ta nul sá
go sat. Di csé ret a szer ve zők nek, ezért a cso dá la tos há rom 
na pért.

Far kas Ala dár

folytatás a 7. oldalról


