
Túl vagyunk egy könnyűnek nem nevezhető tanéven. A 
választások utáni kormány sok bosszúságot okozott nekünk. 
Folyamatosan csak fizetéscsökkentésről beszéltek, óraszámeme-
lésről, pótlékok megvonásáról. Egyszóval mindent elkövettek, hogy 
ne legyen egy optimális légkör, hogy hatékonyan dolgozhassunk. 
A szakszervezet végül is kiegyezett a kormánnyal, sztrájkra ugyan 
nem került sor, de ma sem vagyok meggyőződve, hogy győztesen 
jöttünk ki ebből a csetepatéból.

Emelkedett hangulatban zajlott a végzős osztályok ballagása 
a két tannyelvű borszéki iskolában: két nyolcadik, egy tizedik és 
egy 13. osztály végzett. Az I.-VII. osztályok tanévzáró ünnepélye 
már nem számított akkora érdeklődésre a szülők részéről, pedig 
ők is lelkiismeretesen végig dolgozták a tanévet.

Lássuk, kik voltak az elmúlt tanév legjobb tanulói 
Magyar tagozat:
I. B. osztály: Elek Ágota, Pop Krisztián-Ferenc, Svinyuk 

Szilárd, Metz-Kolbert Eduárd-József és Kolozsi Edina. 
Dicséretben részesültek: Fodor Roland, Heczel Emőke, Rutter 
Szilárd és András Loránd.

II. B. osztály: Csibi Vanda, Debreceni Szabolcs, Fazakas 
Adrienn. Gidró István, Lukaci Melánia. Dicséretben részesültek: 
Váradi Csongor, Eigel Gabriel, Simon Tímea, Szabó Tamás, Mik 
Szabolcs, Küsmődi Nándor, Karancsi Attila, Búzás Bianka, Siller 

Hunor, Tofán Edina, András Tímea és Heczel Attila.
III. B. osztály: Adămuţă Barbara, Bíró Szilárd Zakariás, Iliasa 

Cristian Dumitru, Kiss Andrea, Kolozsi Anita-Réka, Kolozsi 
Szabolcs, és Szász Attila. Dicséretben részesültek: Szvinyuk 
Anita, Kopacz Karina és Gál Beáta.

IV. B. osztály: Debreceni Laura, Kis Emőke, Klemencz 
Ingrid, Rutter Roland, Török Miklós, Vaszi Lorand és Zatoschil 
Andor. Dicséretben részesültek: Olteanu Adrian, András Tímea 
és Vas Zoltán.

V.B. osztály: 1. Straff Szende-Barbara 10-es általános 
osztályzattal. 2. Szabó Kinga 9,64, 3. Péter Előd 9,57.

VI.B. osztály: 1. Szabó Dávid-Hunor 9,78, 2. Papp Renáta és 
Váradi Rebeka 9,71, 3. Csibi Pálma 9,56. Dicséretben részesültek: 
Kozma Brigitta és Puskás Anasztázia.

VII.B. osztály: 1. Oláh Réka 9,69, 2. Rácz Rebeka 9,55, 3. Tassi 
Edina 9,32. Dicséretben részesült Cseresznyés Ferenc 9,11.

VIII.B. osztály: 1. Szőcs Paula 9,79, 2. Siklósi Szabolcs 9,65 és 
3. Kis Tímea 9,61. Dicséretben részesültek: Balázs Beáta 9,29 és 
Lőrincz Linda 9,17.

IX. osztály: 1. Antal Zoltán 9,77, 2. Mezei Szabolcs 9,52,  
3. Kozma Norbert. 

X. osztály díjazottja Tassi Beatrix 9,20.

Az aláb bi írást egy ötö di kes kis lány nyúj tot ta át, mi-
u tán ar ra bíz tat tam, ír jon az is ko lá sok éle té ről, örö me i ről, 
gond ja i ról. Az írás té má ja kel le me sen  meg le pett. Re mé-
lem, azo kat is, akik ről szól. Le gyen ez a pár sor meg ké sett 
kö szön tő-ta ní tók nap já ra.

Tisz tel jük a ta ná ro kat!

Ma még za jos az is ko la, de már egy pár 
óra és nyu go vó ra tér nek a tan ter mek, és meg
pi hen nek a ta ná rok. Igenigen, ne kik is kell 
egy kis pi he nés, hisz a tan év fo lya mán na gyon 
el fá rasz tot tuk õket.

 So kan el fe lej tik, a ta ná ro kat tisz tel ni kell, 
a ta nár ér tünk ta nult, hogy be csü le tes em bert 
fa rag jon be lõ lünk. Há lá sak kell le gyünk, úgy a 
szü le ink nek, mint az ok ta tó ink nak, és csak úgy 
tud juk meg kö szön ni a sok fá rad sá got, ha tisz
tel jük és ér té kel jük õket.

 Ne fe lejt sé tek el so ha, a ta ná ro kat tisz tel ni 
kell!

 Straff Szen deBar ba ra 
V. osz tá lyos ta nu ló 
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Tisz telt pol gár mes ter úr!
El ső kér dé sem az el telt egy hó nap 

tör té né se i ről szól. Mit si ke rült meg va ló
sí ta ni ez alatt az idő alatt?

Mik Jó zsef: Fo lya mat ban van nak a 
meg kez dett munkála tok. Az ANL la ká-
sok be fe je zés előtt áll nak. Mi kell biz to-
sít suk az inf rast ruk tú rát (víz-, szenny-
víz, vil lany és a kör nyék ren de zé se). Kb. 
300 ezer le jünk be ke rül ez a mun ká lat. A 
Romaqua sa ját költ sé gén be kö ti be a vi-
zet, szenny vi zet. Au gusz tus ele jén ke rül 
ki osz tás ra, 20 fi a tal ré sze sül ezek ből a la-
ká sok ból.

Foly tat tuk a vá ros ren de zést, a par-
ko kat be ül tet tük, a vil lany osz lop ok ra vá-
sá rol tunk 200 mus kát lit, ame lyek most 
kezd tek szé pen vi rá goz ni. Az idén igye-
kez tünk mi nél több és szebb vi rá got ki ül-
tet ni a par kok ba. 

A vi rág ház mö göt ti 11 par cel la inf-
rast ruk tú rá ját is mi kell biz to sít suk. Re-
mé lem jú li us vé gé ig be fe jez zük eze ket a 
mun ká la to kat. Ide bor szé ki fi a ta lok épí-
te nek la kó há za kat.

A sí pá lyá ra a kor mány a pénzt jó vá-
hagy ta (há rom mil lió hét száz het ven ezer 
lej). A li cit meg van hir det ve, jú li us 10-én 
jár le a ha tár idő, az eff ek tív mun ká la tok 
au gusz tus ban in dul nak.

A szenny víz há ló zat és de rí tő ál lo más 
fel újí tá sá ra is meg van a jó vá ha gyás, az 
Or szá gos Be fek te tő Tár sa ság er re is ki ír ta 
a li ci tet jú li us 15 ha tár idő vel, kez dő dik a 
ter vez te tés, majd utá na a ki vi te le zés.

A felsőborszéki pi ac mo der ni zá lá sa 
el kez dő dött. Le bon tot tuk a ré gi épü le-
te ket és új ra épít jük, vi zet ve ze tünk oda, 
WC-t lé te sí tünk. Az alsóborszéki bol ha-
pi a cot fel szá mol juk, mert a nem meg fe le lő 
kö rül mé nyek mi att il le gá li san mű kö dik. 
Saj nos nem si ke rült lent meg fe le lő te rü le-
tet ta lál nunk a pi ac szá má ra és ezért dön-
töt tünk a felsőborszéki meg ol dás mel lett. 
Tu dom, hogy ez a la kos ság szá má ra nem 
a leg jobb meg ol dás, de lé pés kény szer be 
ke rül tünk. A zöld ség pi ac meg ma rad egy 
szé pen ren de zett épü let ben. Ez zel pár-
hu za mo san ké szül a terv és jú li us ban el-
kezd jük az al só park bő ví té sét, a sé tá nyo-
kat já ró lap pal (pis kó ta) rak juk le, fü ve sí-
tünk va la mint ut cai bú to ro kat he lye zünk 
el. Őszig a ré gi pol gár mes te ri hi va tal és a 
tűz ol tó ga rázs sor sa is el dől és a jö vő év-
ben lép ni fo gunk a dön tés függ vé nyé ben.

A Kul túr ház épü le tét át ad tuk az or-
szá gos Be fek te té si Ügy nök ség nek a fel ja-
ví tá si mun ká la tok ide jé re. Te hát az idén 
el kez dő dik a fel újí tás, ami re már évek óta 
vá runk. 

Sze ret ném, hogy majd a tömb há zak 
szi ge te lé sé nek ki vi te le zé se után egy ren-
de zett vá ros köz pon tunk le gyen.

El telt egy év a hely ha tó sá gi vá lasz
tá sok tól. Mit si ke rült meg va ló sí ta ni?

Mik Jó zsef: Az el múlt 20 év rom bo-
lá sát egy év alatt nem le het be hoz ni. Az 
éves költ ség ve té se a vá ros nak na gyon ke-
vés. Ko mo lyabb be fek te té se ket csak kor-
mány tá mo ga tás ból vagy pe dig pá lyá za ti 
pén zek ből tu dunk meg va ló sí ta ni. Kez-
det ben, míg az RMDSz kor má nyon volt, 
több tá mo ga tást kap tunk. A par la men ti 
vá lasz tá sok után is kap tunk se gít sé get, 
de töb bet kell Bu ka rest be utaz ni. Si ke rült 
jó kap cso la tot ki ala kí ta ni egyes mi nisz-
té ri u mok kal. A szak tár cák tá mo gat ják 
a sí pá lya pro jek tet, a szo ci á lis la kás épí-
tést. Be fe jez tük úgy a te re lő utat, mind a 
Sport csar no kot. Fel újí tot tuk a jár dá kat a 
Kár pá tok út ján, ja ví tá so kat vé gez tünk az 
ut cák ban, is ko la buszt sze rez tünk. Rend-
be tet tük a Hő sök sír ját, tá mo gat tuk az 
egy há za kat. Be fe jez tük az is ko la kül ső 
hő szi ge te lés ét.

Egy év alatt több min dent meg va ló sí-
tot tunk, és több mun ká la tot is el in dí tot-
tunk, ame lyek most fo lya mat ban van nak, 
sok pro jek tünk még ter ve zés alatt van és 
a kö zel jö vő ben meg kez dő dik ezek ki vi te-
le zé se is. 

Az ön kor mány zat sa ját cé get ho zott 
lét re (mel lék gaz da ság), amely már hat 
hó nap ja mű kö dik.

Rend be tet tük a Kos suth for rás kör-
nyé két, va la mint a Zimmethausen par-
kot.

A Romaqua fel vál lal ta a víz-, szenny-
víz fel újí tást (1,8 mil lió euró), azo kon a 
sza ka szo kon, ame lyek ki ma rad tak az Or-
szá gos Be fek te té si Ügy nök ség prog ram-
já ból. A szük sé ges fel újí tá so kat 7 év alatt 
kell ki vi te lez ze. Fo lya mat ban van a tömb-
há zak kö rü li ve ze té kek le fek te té se, kö vet-
ke zik a hé ví zi úton egy 600 m-es sza kasz 
ki vi te le zé se, majd a für dő te le pen a víz ve-
ze té kek cse ré je.

Vá sá rol tunk lí zing re egy erő gé pet, 
ami re nagy szük ség volt, mert ed dig csak 
bé rel tük. 

A Balneoclimaterica-Gyógyfürdő 
cég lét re ho zá sa szin tén egy fon tos meg va-
ló sí tás. A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány 
már el ké szült. Kö vet ke zik a ki vi te le zé si 
terv. A szak mi nisz té ri um tá mo gat ja ezt 
az el kép ze lé sün ket.

Pá lyá za to kat ír tunk és el nyer tünk 
1.250.000 le jes tá mo ga tást: is ko la tan-
mű hely fel újí tá sá ra. Ké szül a ki vi te le zé si 
terv. Ta lán már ősszel ne ki le het fog ni a 
mun ká la tok nak.

Kap cso la tunk az Ön kor mány zat tal 
na gyon jó. A la kos ság gal va ló kap cso la-
tot is pró bál juk mi nél job ban el mé lyí te ni. 
A ci vil szer ve ze te tek is pró bál juk be von ni 
ren dez vé nye ink be.

Vá lasz tá si ígé re tünk az volt, hogy a 
tu riz must fel újít juk Bor szé ken. Ezen dol-
go zunk nap mint nap.

Kap cso la tunk a Me gyei Ta náccsal jó. 
Kap tunk pénzt a Bor vi zek út já ra, a sí pá-
lyá ra, a kul túr ház ra, a vá ros in for má ci-
ós rend sze rét sze ret nénk ki vi te lez ni, ezt 
hat ezer lej jel tá mo gat ják, ami hez mi is 
hoz zá te szünk ha tez ret és irány jel ző táb-
lák kal lát juk el a fon to sabb tu risz ti kai ob-
jek tu mo kat, tu ris ta ös vé nye ket. 

El kép ze lé sek a kö zel jö vő re?
Mik Jó zsef: Kö ze lebb ről meg tart juk 

a tu risz ti kai sze zon nyi tót. A ven dég vá-
rók fel van nak ké szül ve az idei sze zon ra. 
Felsőborszéken már van 3 ét te rem is, ahol 
a ven dé gek ét kez ni tud nak.

To vább fo gunk ki lin csel ni a mi nisz-
té ri um nál pénz for rás ért a ke ze lő köz pont 
fel épí té sé ért és nép sze rű sí te ni fog juk az 
or szá gos mé di á ban. Pá lyá za tot ké szí tünk 
elő a Bor vi zek út ja pro jekt jé ből ki ma radt 
par kok, utak, sé tá nyok rend be té te lé re va-
la mint a Ke rek szék park fel újí tá sá ra és ezt 
ok tó be rig sze ret nénk be nyúj ta ni a Köz-
pon ti Fej lesz té si Ré gi ó hoz. 

Szin tén pá lyá za tot fo gunk be nyúj ta-
ni még az idén az út há ló zat fel ja ví tá sá ra 
is, mi vel a víz és a szenny víz há ló zat cse-
ré je, le fek te té se után az el kö vet ke ző évek-
ben el kell kez de ni az utak asz fal to zá sát 
is. Ilyen vo lu me nű mun kát csak is pá lyá-
za ti pén zek ből tu dunk meg va ló sí ta ni.

Fel szó lí tot tuk az om la do zó épü le tek 
tu laj do no sa it a für dő te le pen, hogy kezd-
jék el a ja ví tá si mun ká la to kat. A ré gi nagy 
cuk rász da épü le tét el kezd ték fel újí ta ni, a 
Ka ro la vil la fel újí tá sa kö vet ke zik, a töb-
bi vil la tu laj do nos nem iga zán vá la szolt a 
fel szó lí tá sunk ra. Ilyen ese tek ben kezd jük 
a bün te tést, és ha von ta leg alább egy szer 
ki ró juk a bün te tést.

A kö vet ke ző hó nap ban fel újít juk az 
alsóborszéki ját szó te ret, új já té kok ke rül-
nek majd fel sze re lés re.

Jú li us 22-31 kö zött sor ke rül a ka lá ka 
moz ga lom ra. A ma gyar or szá gi Ars Topia 
Ala pít vány fel vál lal ta, hogy min den év-
ben fel újít egy szé kely föl di bor víz for rást, 
für dőt. Ná lunk a Ke rek szék ben, a ré gi 
Kő bá nya vé gé ben, a va la mi ko ri láb für dő 
he lyén lesz egy 5 m át mé rő jű né pi für dő, 
láb áz ta tók kal, öl tö zők kel, pi he nő pa dok-
kal, bor víz for rás sal, sé tá nyok kal ki épít-
ve. A bor szé ke ik kel kö zö sen kö zel 50-60 
fi a tal va ló sít ja meg ezt a tu risz ti kai ob jek-
tu mot. Mi kell meg old juk a fa anyag be-
szer zé sét, a szál lás biz to sí tá sát, a la kos ság 
ad ja össze az alap élel mi sze re ket, ame lyet 
szin tén a hely bé li ek főz nek meg. Es tén-
ként szó ra koz ta tó prog ra mo kat, tánc-
há zat, elő adá so kat, tú rá kat szer ve zünk, 
ame lyek be sze ret nénk, ha mi nél több 

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



he lyi is be kap cso lód na. A für dőt a Bor-
szé ki Na pok ke re té ben avat juk fel. A fel-
ké ré sem a la kos ság fe lé, hogy ki, ami vel 
tud, se gít se ezt a te vé keny sé get. A ka lá ka 
előtt fi a ta lok fog ják vé gig jár ni a há za kat 
se gít sé gért. A vissza jel zé sek ed dig a la-
kos ság fe lől na gyon jók, se gí te ni sze ret ne 
min den ki, aki hal lott a für dő épí tés ről, 
re mé lem si ke res lesz az ak ció és ha gyo-
mányt tu dunk majd te rem te ni az el kö-
vet ke ző évek ben. 

Jön nek a Bor szé ki Na pok, majd a 
Szent Ist ván bú csú, ame lyet össze kö tünk 
a Bor szék ről el szár ma zot tak el ső ta lál ko-
zó já val.

Hi á nyos ság ként el mon da nám, hogy 
nem ab ban az ütem ben ha lad nak a dol-
gok, ahogy sze ret nénk. A bü rok rá cia mi-
att hó na pos csú szá sa ink van nak a mun-
ká la tok ki vi te le zé sé nél. Ren ge te get kell 
egyez tet ni, so kat kell utaz ni a fő vá ros ba, 

me gye köz pont ba, Gyu la fe hér vár ra, hogy 
egy pro jekt meg fe le lő en ha lad jon. A pá-
lyá za tok nál nagy az ön rész, gond ezek 
elő te rem té se, gond az elő fi nan szí ro zás. 
Nem si ke rült elég gé ha té ko nyan meg-
moz gat ni az épü let tu laj do no so kat, gond 
a la kás prob lé ma, ame lyet a tömb há zak 
át adá sa előtt nem tu dunk meg ol da ni.

 Az új tűz ol tó au tó ra össze gyűlt 3500 
euró, de még szük ség van 1500 euróra. Ez 
egy szim bo li kus ár, az au tó fel sze relt sé-
ge na gyon mo dern.  Csak a vá gó- bon tó 
fel sze re lés töb be ke rül.  Min den ki nek ké-
rem a se gít sé gét, aki nek le he tő sé ge van, 
tá mo gas sa a hi ány zó összeg be gyűj té sét. 

A hi va tal nak vá sá rol tunk egy új sze-
mély au tót, mert a ré gi Cielo már ká jú 
gép ko csink na gyon le rob bant. Már csak 
a vá ros te rül tén le he tett ve le köz le ked-
ni, messzi utak ra nem le he tett egy ál ta-
lán hasz nál ni. Sa ját au tó mat hasz nál tam, 

kö zel 80 ezer km-t tet tem meg tíz hó nap 
alatt, így az idén az ön kor mány zat úgy 
dön tött, egy újabb au tót vá sá ro lunk.

Fo lya mat ban van az alá írás gyűj tés a 
tömb há zak kül ső hő szi ge te lé sé re. Er re az 
ál lam ad 50%-ot, az ön kor mány zat 30%-
ot, a la kók 20%-ot, ami 350-700 eurót 
je lent csa lá don ként, de le het rész let re is 
fi zet ni. A ter vek el ké szí té se után min den 
la kos tud ni fog ja, hogy mennyit kell fi zet-
nie. Ez a hő szi ge te lés hosszú tá von meg-
té rül a fű tés árán, nem be szél ve az épü le-
tek kül alak já ról.

Fel ál lí tot tunk egy vá ros fej lesz té si 
stra té gi át az el kö vet ke ző évek re, ame lyet 
lé pés ről lé pés re kö vet ni fo gunk, és min-
den tő lünk tel he tőt meg te szünk, hogy a 
ki tű zött pro jek te ket meg va ló sít suk. 

Kö szö nöm az ol va sók ne vé ben a tá jé-
koz ta tót, és kí vá nok to váb bi ered mé nyes 
mun kát!   Far kas Ala dár
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Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel

Min den ki más képp em lék szik
Nyílt le vél Eigel Ti bor ba rá tom nak

Ér dek lő dés sel ol vas tam Bor víz csep-
pek (Tö re dé kek a bor szé ki 1989-es for ra-
dal mi ese mé nyek kap csán) cí mű írá so dat. 
Ak kor szisszen tem és kap tam fel a fe je-
met,  ami kor a kö vet ke ző, az em lé ke zés 
szem pont já ból fon tos mon dat hoz ér tem: 
„Ke res sük ba rá ta in kat: Ná ci jön, Ali „el-
tűnt”, Jós ka szabadkozik”... stb. Itt áll junk 
meg egy szó ra (több is lesz be lő le), en nél 
a sza bad ko zás nál! Nem én ta lál tam ki, a 
pszichológia is ta nít ja, hogy ugyan ar ra az 
ese mény re kü lön bö ző em be rek kü lön bö ző 
mó don re a gál nak, de fő ként más ként em-
lé kez nek! Hogy ez a kü lön bö ző ség, más ság 
mi minden nek tud ha tó be, azt most hadd 
ne tag lal jam, nem ez a té ma. Te, ked ves 
ba rá tom, ez eset ben nem más ként, egye-
ne sen rosszul em lé ke zel. Ha szán dé kos sá-
got té te lez nék fel,  akár meg is sér tőd het-
nék! Ugyan is nem sza bad koz tam, ho gyan 
is te het tem vol na, mi kor a mon dott na-
pon, 1989. de cem ber 22-én nem is vol tam 
Bor szé ken! Homoródfürfőn vol tam, ma-
te ma ti ka tá bor ban. S ha már itt tar tunk, 
el me sél he tem, hogy a de cem ber 22-ikei 
ese mé nyek itt ér tek, és sem mi vel sem 
volt ki sebb a döb be net, majd a lel ke se dés, 
mint ott hon.  A mi hely ze tünk annyi ban 
volt sa já tos, hogy el vol tunk vág va a vi lág-
tól. Tö meg köz le ke dés nem volt, min den ki 
te le fo non pró bált kap cso la tot te rem te ni a 
csa lád já val, és kér te, hogy men né nek utá-
nuk. A szü lők na gyon ha mar kezd ték ha za 
me ne kí te ni a gye re ke ket. Én csak más nap 

tud tam né hány tár sam mal be ver gőd ni 
Csík sze re dá ba, ahol a 22-én tör tén tek re a 
vo nat ál lo más mel let ti ki égett ki csi őr ház 
(?) em lé kez te tett. A homoródi „for ra dal-
munk”  rö vid sé ge el le né re is em lé ke ze tes 
ma rad szá mom ra: leg ma ga sabb ter me tű 
kol lé gánk üdv ri val gás kö ze pet te tép te le 
a ta nács ko zás hely szí nén a kom mu nis ta 
jel mon da to kat és a dik tá tor „két fü les” szí-
nes ké pét. Nagy volt a lel ke se dés. Ez után 
min den ki ha za fe lé igye ke zett, a bi zony-
ta lan ság ban si et tünk a csa lád hoz. Szó val: 
mi re én Bor szék re ér tem, itt már nagy já-
ból le pe reg tek az ese mé nyek, nem volt al-
kal mam sza bad koz ni. Okom sem lett vol-
na rá. Te tud ha tod a leg job ban, ak kor sem 
má zo lód tam be, mi kor erő sen, pont Ve led 
kap cso lat ban, szo ron gat tak a szekusok. 
Ki csit vissza sza la dok az idő ben: az után a 
bi zo nyos 1976-os ma gyar or szá gi ki rán du-
lás után mind nyá jun kat, még a fe le sé ge-
met is a rend őr ség re hí vat tak, és pró bál tak  
be lő lünk ter he lő val lo mást ki csi kar ni el-
le ned. Ve lünk akar ták bi zo nyít tat ni, hogy 
a ki rán du lás so rán ma gya rá za ta id ból ki-
hagy tad a ro mán vo nat ko zá sú in for má-
ci ó kat, egy ol da lú és (ma gyar) rész re haj ló 
vol tál, Ma kón pe dig azt mond tad vol na, 
hogy szí ve sen vi szont lát juk ven dég lá tó-
in kat, de olyan fi nom bor jú pör köl tet nem 
biz tos, hogy lesz mó dunk ban az asz tal ra 
ten ni... vagy va la mi ha son ló, de az evés 
(élel me zés) kö rül fo rog tak Butiurca „úr” 
kér dé sei. Ezek ma, húsz év után ne vet sé-

ge sen hang za nak, de ak kor ál la mi koszt ra 
ítél het tek ér te. Na, ak kor ugyan csak hé za-
go san és sze lek tí ven (nem) em lé kez tünk: 
va la hogy min den el fe lej tő dött, amit fel 
le he tett vol na hasz nál ni el le ned. (Ki csit 
büsz kék is vol tunk ma gunk ra, hogy túl jár-
tunk a val la tó eszén. A rend őr sé gi ki hall-
ga tás után egyez tet tünk: mit mond tunk, 
és mit írat tak ve lünk a nyi lat ko zat ba). 
Még ar ra em lé kez tet né lek, hogy sza bad-
koz ni azért sem volt okom, mert én még 
párt tag sem vol tam azok ban az idők ben, 
ami kor pe dig üd vös és il lő lett vol na. Va-
la mi bu ta ko nok ság gal mond tam ne met a 
párt tag ság ra, pe dig már vá ro si párt gyű lé-
sen fel ve tet ték az al kal mas sá gom kér dé sét: 
le het-e egy olyan egyén re bíz ni az if ú ság 
ne ve lé sét, aki vissza uta sít ja azt a meg tisz-
tel te tést, hogy a párt so ra i ba lép het. Fél-
re ér tés ne es sék: nem tar tom ér dem nek, 
hogy vé gül ne kem si ke rült meg úsz nom a 
párt tag sá got, csak ma gya rá zom: mi ért is 
nem kel lett vol na sza bad koz nom, ha al-
kal mam lett vol na rá.  Le ír tam mind eze-
ket Ne ked, ked ves ba rá tom, azért is, hogy 
az em lí tett ese mé nyek ről ki ala kult kép 
teljes(ebb) és pontos(abb) le gyen. Mert az 
em lé ke zés csa ló ka, ilyen a ter mé sze te, de 
sok kis mo za ik da rab ból összeáll(hat) egy, 
a va ló ság gal egye ző kép. Meg az tán nem 
sze ret ném, ha majd az uno ká im úgy tud-
nák: 1989-ben Jós ka nagy apám sza bad ko-
zott...            Ba rá ti üd vöz let tel,

Kolbert Jós ka 



„Hol volt, hol nem volt…”, Haj
da ná ban öreg időkben…” csen dült 
fel az V. B osz tá lyos ta nu lók szá já-
ból a me se. Fe lejt he tet len évek 1859-
2009, oda adó an em lé kez tek a ta nu lók 
a nagy me se mon dó ra, Be ne dek Elek 
apó ra. A me sé hez il lő vi se let be öl töz-
ve tet ték ér de ke seb bé az em lék évet, 
volt ott pi pa, ci ca, ka lap meg sé ta-
pál ca. Na gyo kat ne vet tünk, jó volt a 
han gu lat. Vic cek kel is vi dí tot ták ezt a 
fe lejt he tet len na pot. Min den gye rek 
könyv ju tal mat ka pott a ked ves ma-
gyar ta nár nő től. Az öt le te sebb és ér-
de ke sebb me se mon dá sért ok le vél járt 
a bí rá ló bi zott ság tól.

Dí ja zot tak: 
I. díj – For ró Hu nor-At ti la, Má-

tyás ki rály ki bé kül a bo lond já val c. 
me sé ért,

II. díj – Straff Szen de-Bar ba ra a 
Csá szár új ru há ja c. me sé ért,

III. díj – Pé ter Előd-At ti la a Má-
tyás ki rály kér dé sei c. me sé ért,   

– Sza bó Kin ga – Hat bo lond meg egy 
légy c. me sé ért.

IV. díj – Sza bó Or so lya-Be á ta Az 
okos le ány c. me sé ért,    

– Szőcs Hen ri et ta az Icin ke-pi cin ke c. 
me sé ért, – Straff Szen de-Bar ba ra, V. B. 
osz tá lyos ta nu ló
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Me se mon dó em lék év a 
„Zimmethausen” Is ko la köz pont ban

Ion Creangă iro dal mi 
al ko tó ver seny Bor szé ken

Im már ha tod szor ke rült meg ren de zés re ez az 
iro dal mi al ko tó ver seny, amely re 11 is ko la 91 ta-
nu ló ja ne ve zett be. Me gyénk ből Maroshévíz, Bél-
bor, Hol ló, Töl gyes, Salamás-Hodos,  Szászrégen-i 
„Alexandru Ceusianu” Gim ná zi um és a há zi gaz-
da Bor szék ta nu lói él vez het ték a szer ve zők ven-
dég sze re tet ét. A ver senyt két ka te gó ri á ban szer-
vez ték, kü lön a ro mán-, kü lön a ma gyar ta go za-
to sok nak. Sok ügyes al ko tás szü le tett. A dí ja zás 
osz tá lyon ként tör tént. Íme az ered mé nyek:

Ro mán ta go zat, V. osz tály: 
Damian Anamaria – Töl gyes (T.), és Vîlcan 

Oana Costinela – Bél bor (Bé.),
Stan Ale xand ra – Bé. és Pârjol Ale xand ra, 

Corbu (C.)
Natea Oana – Maroshévíz (M.) és Cujbă Cora 

Andrada (M.).
Di csé ret: Mera Bianca (M.), Truţa Mădălina 

(M.).
Ma gyar ta go zat, V. osz tály:
Straff Szen de Bar ba ra – Bor szék (B.) és Nagy 

Hen ri et ta (M.),
Benkes Pa u la- B.
Isan Dalma Hen ri et ta (M.).
Ro mán ta go zat, VI. osz tály:
Hîrlav Ioana And rea – Bé.
Venter Adelina – T.
Rusan Mădălina – Salamás (S.) és Ţepeş Ioana  

    – T.
Di csé ret: Mândru Mălina – H. és Cristea 

Gheorghe – H.
Ma gyar ta go zat, VI. osz tály:
Vaida Bri git ta, H.
Ve ress Esz ter-Or so lya- H.
Ve ress Dó ra- H.
Di csé ret: Ba ki Hen ri et ta – Ré gen (R.) és Papp 

Re ná ta- B.
Ro mán ta go zat, VII. osz tály:
Szebeni Elena Andrada-H. és Pescăruş 

Adina- R.
Boariu-Timofte Ramona- B. és Ţepeş Raluca- 

T.
Moldovan Adriana- S. és Tompea Roxana- 

H.
Ma gyar ta go zat:
Nagy Bernadette- H. és Ko sa Elisabeta 

Tímea-R.
Ba ra bá si Pé ter Zoltán- H. és Vodă Alexandru 

Lucian- B.
Oláh Ré ka Gab ri el la-B.
Ro mán ta go zat, VIII. osz tály:
Onu Sânziana- T.
Pascarui Andrei-H.
Covaci Cătălin- R. és Blaga Di a na Ale xand-

ra- H.
Di csé ret: Micu Mădălina- S.
Ma gyar ta go zat:
Ko vács Sa rol ta Mó ni ka- R.
Baróti Mó zes- H. és Csí ki Do rottya-H.
Lőricz Lin da- B. és Szőcs Pa u la- B.
A ver seny után a ta nu lók vá ros né ző kör úton 

vol tak, meg lá to gat ták a Bor víz mú ze u mot, ahol 
Kamenitzky An tal mú ze um ka la uz tar tott elő-
adást Borszék múlt já ról.

A ren dez vényt anya gi lag tá mo gat ták: a 
Romaqua Group Rt. a Pan-Feranta Kft, a Pál-
ma-Van da Kft. és Dragos csa lá di vál lal ko zás. 
Kö szö net a tá mo ga tá sért.

A ren dez vényt szer vez te Hângan Daniela ro-
mán sza kos ta nár nő, aki ezt a tá jé koz ta tó írást is 
össze ál lí tot ta, és ren del ke zé sünk re bo csá tot ta. 
Kö szö net ér te.       Far kas Ala dár

Ho vá tű nik

Ho vá tű nik a har mat és a csil lag,
ha a nap fény égen-föl dön ka szál?
Mi ért ke res gél, ki úgy sem ta lál?
Ölel te lek és vé gül el ha jít lak?

A szív s az agy szép ség nek mél tó fész ke,
de el röp pen a szár nyas gon do lat,
öreg a fej, mi mást tud, bó lo gat,
las san a szív nek nem lesz sem mi vét ke.

Ki nek, ki tesz sír já ra majd vi rá got?
Mi test hez ál lóbb: könny avagy kö zöny?
Ha né ma vagy ja jon god még az át kot?

A lé lek el sik kad ké zen-kö zön.
Ma rad a vers, hány ol va sót te rem?
Az tán már sem mi, de az vég te len.

Kamenitzky An tal      
2009. szep tem ber 28.

Y
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Az orotvai út rehabilításának szük sé ges sé gé ről
Bor szék a Szé kely föld pe rem vi dé kén fek szik, el szi ge tel ve 

a me gye szí vé től. Te le pü lé sünk a kez de tek óta Ditró- Szár hegy 
köz sé gek hez tar to zott, il let ve azok Köz bir to kos sá gá nak ad mi-
niszt ra tív te rü le tén fek szik. Az ős la kos ság is zö mé ben on nan te-
le pe dett Bor szék re.

Zimmethausen An tal, bé csi ön kor mány za ti kép vi se lő 1805-
ben te le pe dett le Bor szé ken, és el kezd te a te le pü lés ki épí té sét. 
Rá egy év re (1806) meg épí tet te Bor szék és Ditró kö zött az el ső 
sze kér rel is jár ha tó utat. A Maroshévíz- Bor szék kö zöt ti or szág út 
sok kal ké sőbb épült, 1882-1887 kö zött. Te hát az Orotván át ve-
ze tő út ké pez te a kap csot a Gyergyói me den cé vel. Ez nem csak 
gaz da sá gi lag volt fon tos Bor szék nek, ha nem kul tu rá lis, nyel vi 
szem pont ból is. Me gyei út lé vén, még a ’80-as évek ben is jár ha-
tó volt sze mély gép ko csik ré szé re is. Má ra, saj nos a fo ko zott er-
dő ki ter me lés, a nagy rönk szál lí tók, az úton va ló rönk hú za tás, a 
sán cok el ha nya golt ál la po ta jár ha tat lan ná tet te. Mi to vább ra is a 
Gyergyói-me den cé hez tar to zunk, leg alább is ér zel mi leg. A két 
köz ség köz bir to kos sá ga an nak ide jén kar ban tud ta tar ta ni ezt az 
út sza kaszt, ma me gyei út le vén, gon do lom szin tén fel le het ne újí-
ta ni, hogy ne kell jen Maroshévízen ke resz tül el jus sunk Ditróba, 
vagy Gyergyószentmiklósra.  Ditró, a va la mi ko ri anya köz ség és 
Bor szék, la kói kö zött év szá za dos kap cso la tok lé tez tek. Eze ket to-
vább ra is ápol juk. Az út nem csak a két te le pü lés kö zöt ti kap cso-

la tot erő sí te né, ha nem a két te le pü lés la kói közöttit is. A Szé kely-
föld ré sze, és az is kel le ne ma rad jon. Tu risz ti kai szem pont ból is 
fon tos len ne ezt a köl dök zsi nórt meg erő sí te ni, amíg még nem 
ké ső. A jobb na po kat is lá tott für dő te lep ma-hol nap tel je sen el-
nép te le ne dik, és ez vi szony la gos el szi ge telt sé gé nek is kö szön he-
tő. Ah hoz, hogy vissza le hes sen emel ni az or szá gos ér de kelt sé gű 
für dő te le pek kö zé, fon tos len ne az inf rast ruk tú ra tel jes fel újí tá sa, 
be le ért ve a meg kö ze lít he tő sé gi le he tő sé ge it is. Elő de ink, már az 
ab szo lu tiz mus ko rá ban meg ta lál ták a meg ol dást, hogy Bor szé ket 
ki emel jék a név te len ség ből. Ma is szűk ség van éles lá tás ra, táv la ti 
szem lé let re, hogy me gyénk tu risz ti kai kin cse it job ban ki hasz nál-
juk. Bor szék, Tus nád és Gyilkostó mel lett elő ke lő he lyet fog lal el 
a po ten ci á lis le he tő sé gek kö zött. Gaz da sá gi, ke res ke del mi kap-
cso la tunk a Gyergyói-medencével, a me gye köz pont tal, és egész 
Er déllyel fon tos szá munk ra. Azért, mert a me gye pe ri fé ri á ján 
fek szik, re mél he tő en nem ke rült az ér dek lő dés pe ri fé ri á já ra. Ez 
az út nem csak Bor szék nek, ha nem a szom szé dos Hol ló nak és 
Töl gyes nek is na gyon fon tos len ne, lé nye ge sen le rö vi dí te né a tá-
vol sá got, te le pü lé sük és Gyergyószentmiklós, il let ve a me gye köz-
pont kö zött. Ez ál tal a Kis-Besz ter ce völ gyi te le pü lé sek el zárt sá ga, 
el szi ge telt sé ge meg szűn ne, és érez het nénk, hogy va ló ban Har gi ta 
me gyé hez tar to zunk.

Far kas Ala dár

A román tagozat díjazottjai:
I. osztály: Blagu Oana Alexandra, Codrea Timotei Sebastian, 

Doca Pavel Nicolae és Duşa Daniela Mihaela.
II. osztály: Anisii Emilia, Baiko Bianca, Balla Roland, 

Balmoş Alexandru, Barabás Krisztina, Murariu Vlad, Truţa 
Ionela és Vild Renáta. A matematika verseny legjobbjai: Barabás 
Krisztina, Murariu Vlad, Balmoş Alexandru és Balla Roland.

III. osztály: Anisii Ioana Petruţa, Bencza Adrian Gabriel, 

Chiţu Nicoleta, Constantinescu 
Tania, Petre Bogdan, Chichiriţă 
Sebastian, Duşa Ilie, Solomonea 
Andrea, Solomonea Gabriel és Szekely 
Cristina.

IV. osztály: Murariu Vlad, Csatlós 
Norbert és Floarea Sânziana.

V. osztály díjazottja Afrăsinei 
Zavoianu Rodica Gabriela 9,96.

VI. osztály: 1. Chesa Florina 
Georgiana 9,93,  2. Bajkó Raluca 
Adelina 9,00.

VII. osztály: Boariu-Timofte 
Ramona-Gabriela 9,73, 2. György 
Krisztina 9,58, 3. Bobeica Florina 
Adriana 9,29.

VIII. osztály: Roman Neila Luana 
9,67, 2. Petre Mihai-Ionut 9,50, 3. Buleu 
Andrea-Alexandra 9,02.

Örvendetes dolog, hogy 
csak egyetlen tanuló maradt 
osztályismétlőnek, és 12 tanuló 
javítóvizsgára. Ezek közül nyolcan 
egy tantárgyból, négyen pedig 2 

tantárgyból. Egy tanulót nem lehetett lezárni hiányzásai miatt.
Különdíjak:
Canguru verseny
A 10. Országos Rovásíró és rovó verseny legjobbjai is 

dicséretben részesültek: Papp Renáta Rozália, Puskás Anasztázia, 
Váradi Rebeka, Lőrincz Linda, Szőcs Paula és Kis Tímea.

A megyei magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen 

    Iskolai értesítő

folytatás az 1. oldalról

folytatás a 7. oldalon
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  A bor szé ki ró mai ka to li kus te me-
tő nem egy Pantheon, an nál is in kább, 
mert a ré gi ka to li kus te me tő – ami 
hely tör té ne ti szem pont ból ér té ke sebb 
vol na – az el ső vi lág há bo rú val fel szá-
mo ló dott, de így is a ku ta ko dó sok ér-
té kes és ér de kes ada tot ta lál.

Aki meg hal ni hagy ja te me tő it, 
sír je le it, an nak nincs ha lot ti kul tu sza, 
sem a ha lot tak irán ti ke gye le te, tart ja 
a ré gi mon dás.

A te me tőnk ér ték tör té ne ti, mű-
ve lő dés tör té ne ti, sőt mű vé szet tör té-
ne ti szem pont ból is, kö zös sé gi ér ték, 
amely ma gá ban hor doz za a la kos ság 
tör té nel mét, csa lád tör té ne tü ket, a te-
le pü lés et ni kai össze té tel ét, egy szó-
val sza bad té ri hely tör té ne ti mú ze um, 
ahol az ér dek lő dő sok ér té kes ada tot 
ta lál. Ál ta la va ló sul meg a kö zös em-
lé ke zés és erő sö dik a kö zös ség ér ték-
tu da ta. Min den fej fa ko ra be li em be rek 
éle tét rej ti ma gá ban, amit ér de mes ta-
nul má nyoz ni. Ezek az em lé kek fon to-
sak a tör té ne lem, a múlt meg is me ré-
se és nem utol só sor ban a tör té nel mi 
tu dat erő sí té se vé gett is. A sír em lé kek 
nem ha zud nak. Ér de mes ala po san ta-
nul má nyoz ni őket, mert sok min dent 
meg tud ha tunk az adott tör té nel mi 
kor ból.

Saj nos, ma már a te me tő sem örök, 
ar cu la ta év ről év re vál to zik. Sír kö vek, 
fej fák tűn nek el, he lyet tük újak je len-
nek meg. Kár min den egyes el kal ló-
dott em lé kért, mert annyi val is sze gé-
nyeb bek le szünk. Csak az utób bi évek-
ben el tűnt Fazakas Ala jos és Ág nes, a 
Mol nár Károlina, a Zorzi Henrich, a 
Fazakas La jos sír ja. Saj nos a so ro lást 
le het ne foly tat ni. Cé lunk fel lel tá roz ni 
a múlt meg ma radt em lé ke it és  át men-
te ni az utó kor nak.

Je len pil la nat ban 952 nyil ván tar-
tott sír ról és 1776 ha lott ról van tu-
do má sunk. A sír em lé kek kö zül 572 
kő ből, mo za ik ból vagy már vány ból 
ké szült, 234 vas ból és 19 fá ból. De ta-
lál tunk 103 jel te len sírt is.

A XIX. szá zad má so dik fe lé-
ből már több épen ma radt im po záns 
travertinó, il let ve fe ke te és fe hér már-
vány vagy grá nit sír em lék és vas ráccsal 
öve zett sír kert és csa lá di krip ta ma radt 
fenn. A sí rok több sé ge a XX. szá zad ból 
va ló. Ide te met kez tek fe le ke ze ti ho va-
tar to zás nél kül úgy a ró maika to li ku-
sok, mint a re for má tu sok, gö rögka to-
li ku sok, ké sőbb az or to do xok is.

A má so dik vi lág há bo rú után meg-
je len tek a mo za ik és a be ton ke re tes,  
be ton la pok kal bo rí tott sír em lé kek, 

ame lyek ti pi zál ták a te me tőt. A ha lot-
ti kul tusz fo ko zó dá sa és a jó mód je le-
ként egy re több már vány sír em lék (66 
fe hér és 60 fe ke te már vány) és csa lá di 
krip ta (16 db) je le nik meg.

A ré gi ki dőlt, vagy ki cse rélt sír-
kö ve ket ér de mes len ne össze gyűj te ni 
és va la hol a ra va ta lo zó mel lé fel ál lí ta-
ni, egy úgy ne ve zett kő tá rat lé te sí te ni, 
amely át men te né az utó kor nak a kü-
lön bö ző stí lus je gye ket ma gán vi se lő 
sír em lé ke ket. Kár be épí te ni más sí rok 
fun da men tu má ba vagy át vés ni őket, 
eset leg egy már vány lap pal el ta kar ni a 
ré gi fel ira to zást.

Ér de mes meg szív lel ni De me ter 
La jos sza va it, aki ar ra fi gyel mez tet, 
hogy „a te me tő köz hely, le le het tu-
risz ti kai ku ri ó zum is”. Ér de mes a te-
me tő tér kép pel a kéz ben vé gig jár ni és 
ta nul má nyoz ni a te me tőt, a sír kö ve-
ket, a vá ros ne ves szü löt te it.

A te me tő ke gye le ti hely, mi se le-
gyünk ke gye let rom bo lók. 

F.A.

Jú ni u si ta nács ülés

A bor szé ki ró mai ka to li kus te me tő visszás sá gai

Örök ősz be
„Nin csen pén zem, se do há nyom”,
Er dély dol mány a ro má non.

Út ra ke lünk, mint a dar vak,
be desz káz va min den ab lak.

Nin csen gyá sza el me nő nek,
ki híz tuk a te me tő ket.

Is ten út ján men tünk vé gig:
me re de ken fel az égig.

Nem lesz sí runk mel lett asszony,
sze re tő, ki el sí ras son.

Al vás köz ben nin csen álom,
es ti vers a hó ban láb nyom.

Pe nész lesz a szem fe de lünk,
szél ben per nye-út le ve lünk.

Gyász hu szár ok vál lon visz nek,
örök ősz be me ne kít nek.

Kamenitzky An tal                
2008. okt. 8.

Y

Jú ni us 23-án tar tot ta a bor szé ki 
tes tü let a ren des ha vi ta nács ülés ét. Vi-
szony lag ope ra tí van ment, nem vol tak 
rá zós na pi ren di pon tok. Hét vé gén az 
egyik ma gyar or szá gi test vér te le pü lés-
nek van nak a nap jai, (a Szé kes fe hér vár 
mel let ti Aba nagy köz ség) és oda kel-
lett egy négy fős de le gá ci ót ne ve sí te ni. 
Rá egy hét re a fel vi dé ki Tallós tart ja 
a fa lu na po kat, ahol testvértelepülési 
szer ző dés alá írá sá ra ke rül sor. Ide is 
egy négy fős de le gá ció fog ki utaz ni. 
Mos ta nig csak ma gyar or szá gi te le pü-
lé sek kel volt kap cso la tunk. Most bő vül 
a kör. Egy Dunaszerdahely mel let ti te-
le pü lés óhajt test vér kap cso la tot ki ala-
kí ta ni Bor szék kel. A fa lu na pok ke re-
té ben ke rül sor a szer ző dés alá írá sá ra 
ná luk, majd az au gusz tus ele ji Bor szé-
ki Na pok ke re té ben itt is meg erő sí tik 
a szer ző dést egy dísz ta nács ülés ke re té-
ben. Ez lesz vá ro sunk he te dik kül ho ni 

te le pü lé se, amellyel va la mi lyen szin tű 
kap cso lat lé te zik.

Az idén re ter ve zett be ru há zá sok 
gör dü lé keny elő ké szí té se ér de ké ben 
szü le tett há rom ha tá ro zat, amely nek 
ér tel mé ben a vá ros át ad ja a Mű ve-
lő dé si Ház épü le tét a be ru há zó nak a 
fel újí tás ide jé re, il let ve a sí pá lya és az 
is ko lai tan mű hely ter vé re jó vá hagy ták 
a ver seny tár gya lás ki írá sát.

A kü lön fé lék nél szó esett a va sár-
na pi tu risz ti kai sze zon nyi tó ün nep-
ség ről, ame lyet a für dő te lep be já ra tá-
nál lé vő dísz ka pu nál tar ta nak.

Egy tűz ol tó au tó ado má nyok-
ból tör té nő vá sár lá sát szor gal maz za 
a pol gár mes ter. A pénz két har ma da 
már össze gyűlt, re mél jük a kö vet ke ző 
hó nap ban a hi ány zó össze get is si ke-
rül összekalapolni. Vá ros szin ten nagy 
szük ség van egy ilyen mo dern tűz ol tó 
au tó ra.             Far kas Ala dár
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iskolánkat képviselték: Straff Barbara, Papp Renáta, Váradi 
Rebeka, Szőcs Paula és Kis Tímea.

Az idéntől Móga Lászó díjat létesített a néhai Móga László 
pedagógus és iskolaigazgató emlékére a család. A díjat a 
legszorgalmasabb és példaértékű magaviseletű tanulók kapják, 
úgy a magyar, mint a román tagozaton. A díjra érdemes tanulók 
Szőcs Paula és Roman Neilla Luana, 8. osztályos tanulók. 
Az RMDSz is már évek óta díjazza a magyar tagozat legjobb 
tanulóját. Ezt a díjat az idén Kis Tímea 8. osztályos tanuló 

kapta. A gyönyörű könyvet Szabó Tibor az RMDSz alelnöke adta 
át.

A díjkiosztó ünnepség után egy rövid kultúrműsor követett. 
A László Tibor vezette Művészeti Népiskola növendékei 
szórakoztatták a jelenlévőket. Érdemes őket név szerint is 
megemlíteni: Hângan Dana, Elek Ágota, Pop Cristian, Barabás 
Krisztina, Szabó Kinga, Klemencz Gréta, Rácz Rebeka és Cheşa 
Georgiana.

Következik a jól megérdemelt vakáció tanulónak, 
pedagógusnak egyaránt. Végzős diákjainknak sikeres felvételit 
kívánok.                    F.A.

Túl az Eu ró pai Par la men ti vá lasz tá so kon
Túl va gyunk ezen is. Or szá-

gos szin ten a je len lét 27%-os volt. A 
PSD+PC Szö vet ség nyer te a sza va-
za tok 31,07%-át (11 man dá tu mot), a 
PD-L 29,71%-ot (10 man dá tu mot), a 
PNL 14,52%-ot (5 man dá tu mot) ka-
pott. Az RMDSz és az EMNT kö-
zös lis tá ja 8,92%-ot   (3 man dá tum), 
míg a PRM  8,65%-ot (3 man dá tum) 
szer zett. A füg get le nek kö zül csak 
Elena Băsescunak si ke rült be jut nia, 
a sza va za tok 4,22%-át sze rez te meg. 
Az RMDSz+EMNT Har gi ta me gyé-
ben (kö zel 90%), Kovászna me gyé-
ben (83%), Ma ros me gyé ben (50%), 
Szatmár me gyé ben (39,64%), Szil-
ágy  és Bi har me gyé ben sze rez te meg 

a sza va za tok több sé gét. Ko lozs vár 
33,53%-ban tel je sí tett. Me gyénk ben 
97 164 sze mély sza va zott er re a po li-
ti kai ala ku lat ra.

Ér de mes egy pil lan tást vet ni tér-
sé günk tel je sít mé nyé re (az össze fo gás 
lis tá ja tük ré ben): Gyergyószentmiklós 
5082 sza va zat, Re me te 2863, Alfalu 
1952, Ditró 1877, Új fa lu 1670, 
Csomafalva 1506, Szár hegy 1164, 
Maroshévíz 829, Bor szék 710, Vas láb 
(Marosfő- He ve der) 264, Töl gyes 244, 
Ga ló cás 182, Salamás 162, Hodos, 
Hol ló 28, Bár hegy 10, Bél bor 4.

Bor szé ken a sza va zás ra jo go sul-
tak (2394 sze mély) 37%-a ment el 
sza vaz ni. Ez ma ga sabb arány, mint 

a Gyergyói-me den ce át la ga, ami 
33,32%. A sza va za tok 44,5%-át az 
RMDSZ+EMNT kö zös lis tá ja kap-
ta. A PSD+PC je lölt jei 41 sza va za tot 
kap tak, a Li be rá lis Párt 31 sza va za tot, 
Elena Băsescu 25-öt és a Nagy Ro má-
nia Párt meg le pe tés sze rű en 20 sza va-
za tot gyűj tött be. In ci den sek nem vol-
tak, vá lasz tá si csa lás ról sem tu dunk.

Az Eu ró pai Par la ment leg na-
gyobb frak ci ó ja a Nép párt, a szo ci a-
lis ták a má so dik he lyen áll nak, míg 
a li be rá li sok a har ma dik he lyen van-
nak. A most meg vá lasz tott 736 kép-
vi se lő (Ro má ni á ban 33) öt éven át fog 
te vé keny ked ni Brüsszel ben.

Far kas

    Iskolai értesítő
folytatás a 5. oldalról
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Hir de tés
 
„Sze ret nénk egy víz- és hab tar tá lyos tűz ol tó au tót 

vá sá rol ni 5.000 euróért Pilisvörösvártól, ame lyet csak 
ala pít vá nyon ke resz tül tu dunk be hoz ni.  Az összeg ből 
még hi ány zik 7.000 lej. Meg ké rek min den kit, aki nek 
van le he tő sé ge, tá mo gas sa ezt a kez de mé nye zést, és 
szól jon mi nél több em ber nek.

Mik Jó zsef pol gár mes ter”
A fen ti szö ve get SMS-ben kap tam. Tá mo ga tom, és 

re mé lem, mi nél több em ber nek szól tam. K.T.

Fel hí vás
Ez úton is ké rünk min den kit, aki nek nem kö zöm bös 

Bor szék jö vő je, hogy le he tő sé gé hez mér ten tá mo gas sa 
a Tün dér kert ben ki ala kí tan dó hi deg für dő épí té sét. A 
ka lá ká sok ide jü ket és mun ká ju kat ad ják  Bor szék nek. 
Él jünk ez zel a le he tő ség gel! Se gíts, hogy ne künk is se-
gít hes se nek!

Min den fel aján lást (pénzt, élel mi szert, szálláshelyet, 
mun kát) kö szö net tel fo ga dunk. Az aján la to kat Sza bó 
Ibo lya és Bor sos Or so lya jegy zi a Pol gár mes te ri Hi va-
tal ban.

A szer ve ző bi zott ság

AnyA köny vi hí rek
InformaţII de stare cIvIlă

Születések-Naşteri
Luk ács Jó zsef Iulian  2008.XII.10.
Gál Livia   2009. II. 16.
Kolozsi Melisa Stefania 2009. III. 20.
Mikk Kolbert Eve lin  2009. III. 20.
Már kos Pet ra Má ria  2009. IV. 15.
Luk ács Krisz ta   2009. VI. 10.
Sil ler Alice   2009. VI. 8.
Már kos Osz kár Mi lán  2009. VI. 17.

Is ten él tes se őket!

Házasság-Căsătorie
Ko vács Ló ránd Le ven te – Kristai Ir ma Victoria  
    2009. V. 30.

Gra tu lá lunk!

El ha lá lo zás - Decese
Mol nár Má ria  1919. V. 1.-2009. II. 18.
Santus Jó zsef  1929. V. 23.-2009. II. 21.
An tal Sán dor  1942. VII. 19.-2009. III. 22.
Már kos An na  1915. IX. 26.-2009. III. 23.
Kolozsi Sán dor 1927. III. 14.-2009. III. 31.
Eigel And rás  1937. II. 21.-2009. IV. 26.
Ruszka Bor bá la 1931. XII. 2.-2009. V. 1.
Sza bó Toma Ist ván 1949. VIII. 16.-2009. V. 2.
Pé ter Zol tán  1970. IV. 14.-2009. V. 14.
Gál At ti la
Ichim Sebastian
Birman Ilo na
Rá kó czi Ilo na

Nyu god ja nak bé ké ben!


