
A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XII. évfolyam 7. szám 2008. július

Ára: 1 lej

El tű nünk vé gül
Ha lá lod len nék, ha a len gő ég nek
ma dár tril lá ja vol na gyil kos ének.
Ko por só len nék, mely nek durva öb le
ma gá ba zár na bol do gan örök re.
A gyászt, mint füs tö lőt ráz nám fe let ted,
ha vég re té ged egy szer sír ba tettek.
Pond ró se reg len nék, mely fal ja tes ted
örök ha lá lod, míg ma gad ra fes ted,
de nem fog raj tad rí me im ha rag ja,
kon dul a ked ved új ta vasz ha rang ja,
túl élsz vi dá man min den el mú lá son,
mert gyil kos ked vem el le ned után zom
s hi á ba vol nánk mind ket ten ha lot tak,
ki ket az idők mér le gé re dob tak,
mi ott le szünk szél jár ta könyv la pok ban,
ha jad leb ben, a pil lan tá sod lob ban.
Kí gyó zunk kúsz va ku sza be tű in dán,
a si ma égen szét te rü lünk si mán,
a hold szar ván ott csün günk fel csa var va,
to vább len dül nénk kép te len ma gas ba,
s amint lo bog nánk li dérc ként el ég ve
el tű nünk vé gül a fe ke te ég be.

2008. má jus 14.                 Kamenitzky An tal

Jú li us 5-én a Riki szál lo dá ban kerekasztal be szél ge tést kez de mé nye zett a fris sen 
meg vá lasz tott pol gár mes ter, Mik Jó zsef és Sza bó Ti bor al pol gár mes ter a bor szé ki 
tu riz mus jövőjéről. A meg be szé lé sen je len vol tak a Ven dég vá ró Szö vet ség tag jai és 
szö vet sé gen kí vü li szál lás adók.  A pol gár mes ter is mer tet te  az el kép ze lé sét, ho gyan 
le het ne el moz dul ni a holt pont ról, túl lép ni azon a hely ben to po gá son, amely ben a 
bor szé ki tu riz mus van je len pil la nat ban. Egy múlt évi szám ban tu dó sí tot tuk a ked ves 
ol va só kat, hogy Bor szék nek csak jó aka rat tal si ke rült meg ka pasz kod ni a he lyi ér de-
kelt sé gű für dő he lyek lis tá ján, mi vel eh hez is egy se reg el vá rás nak kell megfeleni (pl. 
mi nő sí tett szál lás he lyek szá ma, szol gál ta tá sok, sza bad idős te vé keny sé gek le he tő sé ge, 
or vo si ügye let, stb.).  Aho gyan Armand Shor iz ra e li üz let em ber  ta lá ló an jel le mez te, 
Bor szék a na gyon vé kony pén zű tu ris tá kat ké pes csak ide von za ni, amo lyan “sze gény-
tu riz mus” hely szí ne lett, ho lott múlt ja és ter mé sze ti adott sá gai foly tán en nél sok kal 
több re len ne ké pes. A tu riz mus ve ze tő gaz da sá gi ága zat  kel le ne le gyen. En nek az ál-
dat lan ál la pot nak a meg szün te té sé re vá zol ta fel el kép ze lé sét a pol gár mes ter. Vé le mé-
nye sze rint ide je fel hagy ni a „nagy pén zű be fek te tő” vá rá sá val, aki majd fel fe de zi és 
meg men ti Bor szé ket, sok kal in kább az it te ni ek kell(ene) kéz be ve gyék sa ját sor su kat 
és ki ránt sák a tu riz mus sze ke rét a ká tyú ból. 

 Csak is egy bor szé ki rész vény tár sa ság ál tal épí tett  ke ze lő bá zis  in dít hat ná el a 
tu riz must Bor szé ken. Az alap tő ké ből egy ki sebb ke ze lő köz pon tot épí te né nek, amely 
kez det ben 15-20 kád für dőt, iszap pa ko lást, masszást, sza u nát, welnessz és fitnessz 
köz pon tot fog lal na ma gá ba. A to váb bi ak ban bank köl csön ből és pá lyá za ti pén zek-
ből le het ne ezt bő ví te ni. Már  tör tén tek lé pé sek a rész vény tár sa ság jo gi for má já nak 
ki ala kí tá sá ra és egy lát vány terv el ké szí té sé re. A pol gár mes ter azt is el mond ta, hogy 
az egész ter vet mi nél ha ma rabb el kell in dí ta ni, még az őszi vá lasz tá sok előtt, mert 
je len leg po li ti kai tá mo ga tás ra is le het szá mí ta ni.

Na gyon ro kon szen ves volt az egy be gyűl tek nek a pol gár mes ter úr nak az a ki-
je len té se, hogy a jö vő ben „koc ká zat vál la lá sos” po li ti kát kí ván nak foly tat ni egy sor 
olyan prob lé ma meg ol dá sá ban, ame lyet  ed dig nem si ke rült ren dez ni (pl. a köz pont 
om la do zó épü le te i nek a sor sa).  Az új vá ros ve ze tő ség a tu riz mus nak ki emelt fi gyel-
met kí ván szen tel ni. 

Kolbert Tün de

Új bor víz üzem Bor szé ken
Itt a nyár és ve le az utol só évek ben je lent ke-

ző ká ni ku la. Egy re na gyobb az igény a fo lya dék ék 
iránt (or vo si ja val lat a na pi 2-4 l fo lya dék). Er re 
az igény re han go ló dott rá a Romaqua Group Rt. 
Új töl tő vo na lak kezd ték meg te vé keny sé gü ket. 
Alsóborszéken az ipa ri zó ná ban, már a ta valy 
meg épült egy két ezer négy zet mé te res rak tár fe lü-
let, ahol a ter mék fe les le get rak tá roz zák. Az idén 
pe dig két új töl tő vo nal épült, egy ha gyo má nyos 
üve ges sor, amely bor vi zet pa lac koz 7200 l/óra 
ka pa ci tás sal. Az üve ges vo na lat a felsőborszéki 
üzem ből köl töz tet ték le. A PET (két li te res mű-
anyag fla kon) vo nal si ma vi zet tölt, ami re egy re 
na gyobb igény van mind az or szág ban, mind 
kül föld ön. Az új gép sort a vi lág hí rű KRONES 
né met cég gyár tot ta, akár csak a fel ső üzem ben 
lé vő ket. Ezek az ult ra mo dern gé pek órán ként 
7200 l vi zet pa lac koz nak. Ez ál tal új mun ka he lyek 
szü let tek. Az új üzem Bor szék II. név re hall gat, 
ve ze tő je Mik Mi hály. Sok si kert kí vá nunk az új 
részlegnek.
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Be ik ta tá sa után alig telt el két hét. Ez 
alatt a rö vid idő alatt nem lehet ugyan 
meg vál ta ni a vi lá got, de már le het lát ni az 
irányt. Egy öt per ces be szél ge tés re in vi tál-
tam a nagy len dü let tel mun ká nak lá tó Mik 
Jó zse fet, Bor szék új pol gár mes ter ét. Szin te 
egy szusz ra so rol ja a ten ni va ló kat: „foly-
tat juk a mun kát a Sport csar nok nál, amit 
az új tan év kez de té ig át kel le ne ad junk. A 
Sapard prog ram ke re té ben el kez dett 3,5 
km-es te re lő út re ha bi li tá lá sa is fo lya mat-
ban van. El kezd tük az is ko la kül ső hő szi-
ge te lés ét és be fe je zés előtt ál a Bor vi zek 
Mú ze u ma, amit a kö zel gő Bor szé ki Na po-
kon fo gunk avat ni. El kezd tük a vá ros ren-
de zést: par kok, zöld öve ze tek, ku tak kör-
nyé ké nek kar ban tar tá sa, fű nyí rás, vi rág ül-
te tés, a pa dok ki ja ví tá sa. A Für dő te le pen 
út le zá rá so kat kel lett vé gez zünk, hogy a 
fö lös le ge sen be haj tó au tó kat tá vol tart suk 
a sé tá ló ut cá tól. Ki ja ví tot tunk egy híd főt, 

ja vít juk a lép cső ut cát. Foly nak az elő ké-
szü le tek egy Rész vény tár sa ság lét re ho zá-
sá ra, amely nek cél ja fel épí te ni egy új ke ze-
lő köz pon tot, ami nél kül a gyógyturizmus 
nem in dul hat el vá ro sunk ban. Vol tam 
Bu ka rest ben, és ígé re tet kap tam, hogy a 
szo ci á lis la kás fel épí té sé hez ka punk tíz 
mil li árd lejt, ami a meg lé vő ti zen öt tel bi-
zo nyí ték ar ra, hogy el kezd jük ezt a be ru-
há zást. Ígé re tet kap tam, hogy lesz pénz 
utak és jár dák fel újí tá sá ra, ami rend kí vül 
fon tos, mert na gyon el ha nya golt ál la pot-
ban van nak. A Bor szé ki Na pok szer ve ző 
bi zott sá gá val már két szer is ta lál koz tam, 
ahol át be szél get tük a te en dő ket. Egy há-
rom na pos ren dez vény so ro zat elő ké szí-
té se, le bo nyo lí tá sa em ber pró bá ló fel adat 
mind annyi unk szá má ra.”

Szép és si ke res rajt, ami hez kí vá nok 
ki tar tást.

Far kas Ala dár

Ma ra to ni ra si ke re dett ta nács ülés
Jú ni us 10-én tar tot ta ren des ha vi ülé sét az új tes tü let. Nem ke ve sebb, mint 17 na pi-

ren di pont és 16 határozattervezet meg vi ta tá sa várt a nem rég be ik ta tott ön kor mány za ti 
kép vi se lők re. Ülés ve ze tő Ko vács Gé za, épí tész mér nök volt. El ső ként költ ség ve tés mó-
do sí tás ra ke rült sor. Hat van öt ezer lej szük sé ges az alsóborszéki Em lék park bő ví té sé re 
és mo der ni zá lá sá ra. 22 ezer lejt ut ca ja ví tás ra, nyolc ezer lejt pol gár vé de lem re és a ci vil 
tűz ol tó ság fel sze re lé sé re, il let ve an nak mű kö dé sé re kell for dí ta ni. Kul tu rá lis ren dez vé-
nyek re szin tén szük sé ges öt ezer lej. A be ru há zá si lis tán új té tel sze re pel: jár da bő ví tés és 
mo der ni zá lás, il let ve bi zo nyos út sza kasz ok fel újí tá sa. En nek a meg va ló sít ha tó sá gi ter ve 
50 ezer lej be ke rül. Az épü lő sport csar nok hoz is kell még 30 ezer lej. Újabb fa mennyi ség 
el adá sá ról dön tött a ta nács a vá ros le ge lő jé ről. Ki ki ál tá si ár 35 lej, il let ve 42 lej/köb mé ter. 
A be folyt össze get er dő gaz dál ko dás ra, il let ve a be ru há zá si lis tán sze rep lő lé te sít mé nyek 
meg va ló sí tá sá ra for dít ják. A Zimmethausen Is ko la köz pont is ko la bú tort ka pott, a Vá ro si 
Könyv tár, pe dig köny ve ket, ame lye ket csak ta nács ha tá ro zat tal le het be lel tá roz ni. A vá ros 
sé tá nyai az évek so rán au tós utak ká ala kul tak, ahol rönk szál lí tó au tók köz le ked nek há-
bo rít ha tat la nul. Ezek meg fé ke zé sé re az ön kor mány zat le til tot ta ezek nek a sé tány szám ba 
me nő utak nak a hasz ná la tát. A bor szé ki fi a ta lok nak nem rég osz tott te rü le tet a vá ro si 
ön kor mány zat. Meg ma radt egy fél par cel la, ami ak kor nem kel lett sen ki nek. Most je-
lent ke zett egy fi a tal em ber, aki haj lan dó ar ra is épí te ni. A vá ros ma gán tu laj do ná ba ke rült 
egy 1121 négy zet mé te res te rü let. Te rü let el adást ha gyott jó vá a tes tü let, olyan vil la tu laj-
do no sok nak, akik már évek óta meg vá sá rol ták a vil lát, de az alat ta lé vő te rü le tet csak 
most. Te rü let cse re is sze re pelt a na pi ren den, amit egy kis herce-hurca után jó vá ha gyott 
a tes tü let. A kör gyű rű mo der ni zá lá sá nak pro jekt fe le lő sét kel lett he lyet te sí te ni, mert a 
ré gi fe le lős már nincs tiszt ség ben. A pol gár mes ter fi ze té sét is jó vá kel lett hagy ni, an nak 
el le né re, hogy azt a kor mány ha tá roz za meg. A vá ro si ta nács szer ve zé si és mű kö dé si sza-
bály za tát is el fo gad ta a tes tü let né hány meg jegy zés sel, ki egé szí tés sel. Ha tá ro zat szü le tett, 
hogy hol épül jön fel a 32 lak ré szes szo ci á lis la kás, ami re nagy szük ség van. Ha most ké-
szen vol na, az is ké ső len ne an nak a 74 szo ci á li san hát rá nyos csa lád nak, aki ma hol nap 
az ut cá ra ke rül. A tu riz mus tá mo ga tá sá ra a kép vi se lők jó vá hagy tak öt ezer lejt, ez rész-
tá mo ga tás egy me gyei pá lyá zat ál tal biz to sí tott öt ezer lej hez, ami ből rek lám film és ké-
pes lap ok ké szül nek. Egy ha tá ro zat ter ve ze tet nem tá mo ga tott a kép vi se lő tes tü let, mert a 
kért te rü let kell más köz cél ra. A kü lön fé lék nél tá mo gat tuk a vá ros leg jobb sak ko zó já nak 
rész vé tel ét egy or szá gos ver se nyen (Bancpost XI. ki adás), amely re Tusnádfürdőn ke rül 
sor au gusz tus 18-24 kö zött. Új ra szó ba ke rült A bor vi zek út ja, 2005-ben in dult Phare 
pro jekt Ami ó ta húz zák en nek a pá lyá zat nak a be in dí tá sát, a költ sé gek meg dup lá zód tak. 
Mos ta nig nyolc mil li árd lej ön részt kel lett vol na be fi zes sünk, most már ez az összeg 17 
mil li árd lej. Ez ko moly fej fá jást okoz a vá ros ve ze tés nek. Ál lí tó lag a kor mány tar ta lék-
alap já ból be se gí te nek az összeg ki fi ze té sé re. Úgy le gyen.   Far kas Ala dár

Vil lám in ter jú Bor szék új 
pol gár mes te ré vel

Zá kány szé ki ek 
mun ka lá to ga tá sa 

Bor szé ken

Két na pos mun ka lá to ga tás ra ér ke zett test-
vér te le pü lé sünk de le gá ci ó ja. Látogatá-suk cél ja 
egy kö zös ki ad vány ter vé nek vég le ge sí té se és 
az írott anyag fény ké pek kel va ló do ku men tá-
lá sa. Boldogné Fo dor Er zsé bet, a Zá kány szé ki 
Pol gár mes te ri Hi va tal pro jekt fe le lő se ered mé-
nye sen pá lyá zott és en nek ered mé nye kép pen 
meg je len het egy kö zös ki ad vány: Bor szék és 
Zá kány szék ter mé sze ti és épí tett ér té kei, cím-
mel. Eh hez si ke rült 226 fo tót ké szí te ni dr. Ko-
vács Jó zsef nek, és eb ből vá lo gat a szer kesz tő a 
té mák nak meg fe le lő en. Len cse vég re ke rül tek a 
vil lák, borvízkutak, bar lan gok, bá nyák, vé dett 
te rü le tek, nö vény és ál lat vi lág, ke re kes ku tak és 
fa ra gott ka puk, stb. A kül dött ség tag ja volt dr. 
Se bes tyén Ba lázs, a test vér kap cso la tunk kez-
de mé nye ző je és él te tő je, va la mint Zá kány szék 
jegy ző je dr. Ta tár Zol tán. A ki ad vány nak egy 
hó na pon be lül kész kell len nie, hi szen a kö zel gő 
Bor szé ki Na po kon be is sze ret nénk mu tat ni az 
ér dek lő dők nek. Ez ál tal is gaz da gab bak le szünk 
egy szép szí nes ki ad vánnyal.

Far kas Ala dár

A Huron nincs egy 
hú ron az 

ön kor mány zat tal
A hul la dék gaz dál ko dás egyik fon tos te vé keny-
sé ge az ön kor mány zat nak. Saj nos, ez az ak ti vi-
tás már évek óta vesz te sé ges. A vá ros 1995-től 
lát ja el ezt a nem könnyű fel ada tot egy olyan 
au tó val, amit kö zel 20 éve kap tunk test vér vá ro-
sunk tól, Fo nyód tól.  Má ra már al kat részt sem 
le het hoz zá be sze rez ni. Sok eset ben trak tor ral 
kell össze gyűj te ni a sze me tet. A 2 lej/személy/
hó sem mi eset re sem fe de zi a költ sé ge ket. Ezért 
az ön kor mány zat úgy dön tött, hogy hosszú 
táv ra bér be ad ja ezt a szol gál ta tást. A meg hir-
de tett ver seny tár gya lást a csík sze re dai Huron 
cég nyer te meg, aki vel az Ön kor mány zat le ült 
egy be szél ge tés re. A cé get Tóth Lász ló igaz ga-
tó kép vi sel te. Fel ve ze té sé ben el mond ta, hogy 
cé gük egye sült egy oszt rák ér de kelt sé gű cég gel, 
amely hét or szág ban fej ti ki te vé keny sé gét. A 
kö zel 6000 al kal ma zott 5, 7 mil lió em bert szol-
gál ki. Har gi ta me gyé ben két me gyei jo gú vá-
ros ban vég zik ezt a szol gál ta tást: Csík sze re da 
és Székelyudvarhely, 296 sze méllyel. 2007-ben 
el kezd ték épí te ni a Me gyei Re gi o ná lis Hul la dék 
le ra kó pon tot, ame lyet ez év szep tem be ré ben 
sze ret né nek át ad ni. Ide fog ják össze gyűj te ni a 
me gye te rü le té ről a hul la dé kot. Itt vá lo gat ják és 
sem le ge sí tik. Aján la tuk sze rint a ma gán sze mé-
lyek től he ten te egy szer, a tömb há zak tól he ten te 
két szer szál lí ta nák el a ház tar tá si hul la dé kot. A 
ma gán sze mé lyek 120 li te res ku ká kat kap nak, a 
tömb há zak, pe dig 1,10 köb mé te res tá ro zó kat. 
Az ut ca sep rést to vább ra is a vá ros vég zi. Az ár, 
amit ezért a szol gál ta tá sért el kér nek ha vi 4,6 lej 
sze mé lyen ként. Cé gek ese té ben az árak még 
ma ga sab bak, 48,61 lej+ ÁFA. A cég a szol gál ta-
tás árá nak in kasszá lá sát a vá ros nya ká ba akar ja 
varr ni. Ér de mes el gon dol kod ni eze ken a fel té-
te le ken, mi e lőtt a Pol gár mes te ri Hi va tal a szer-
ző dést meg köt né.    F. A.
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A Ter mé szet Mú ze u má ban, a 
Vereskő lá bá nál ke rült sor a 8. Töl-
gye si Na pok meg szer ve zé sé re. A 
ren dez vényt Töl gyes Pol gár mes te ri 
Hi va ta la, az Ál ta lá nos Is ko la, a Töl-
gye sért Ala pít vány, va la mint a Kul-
túr ház szer vez te, ki fo gás ta la nul. Az 
ak ció rang ját emel te, hogy egy be-
ese tett a Csil la gok Tán ca 3. ki adá-
sá val. Így a nép tánc fesz ti vá lon a 
ma gyar or szá gi Jánkmajtison kí vül 
részt vet tek Ga ló cás, Maroshévíz, 
Re me te, Vas láb, a Ma ros me gyei 
Marosújvár és a Botosani me-
gyei Vorona, amely test vér is ko-
lá ja a töl gye si is ko lá nak. A tá vo li 
Máramaros is meg tisz tel te je len lé-
té vel a ren dez vényt.

A szent mi se után a né pes részt-
ve vők szí nes nép vi se let ben fel vo-
nul tak az Ál ta lá nos Is ko lá tól a lab-
da rú gó pá lyá ig a vas lá bi re zes ban-
da in du ló já ra. 

A Pol gár mes te ri Hi va tal előtt 
meg állt a vo nu ló tö meg és be mu ta-
tott egy tánc be té tet a te le pü lés ve-
ze tői, meg hí vott jai előtt. 

A lab da rú gó pá lya sza bad té-
ri szín pa dán Ungureanu Toader 
pol gár mes ter kö szön töt te a szép 
szám ban meg je lent tölgyesieket, 
a ven dé ge ket, majd át ad ta a szót a 

test vér te le pü lés pol gár mes ter ének, 
Tar Lász ló nak. A hat éve tar tó kap-
cso lat ra hi vat koz va a ven dég- pol-
gár mes ter be szé dé ben a kö zös Eu-s 
gon dok ra hív ta fel a fi gyel met, a 
bő vü lő gaz da sá gi le he tő sé gek ről 
be szélt. Csibi Lász ló al pol gár mes-
ter for dí tot ta az elöl já rók be szé dét, 
hol ma gyar ra, hol ro mán ra. 

A nép tánc fesz ti vá lon kö zel 
300 tán cos lé pett fel, fel ele ve nít ve 
az il le tő táj egy ség ha gyo má nyos 
tán ca it. A Folk után a könnyű-
ze néé volt a szín pad. Fel lé pett a 
székelyudvarhelyi Kris tóf Ka ta lin 
és Mi lán, a Szimp la Carpaci. 

A sza bad té ri disco meg moz gat-
ta a je len lé vő fi a tal sá got. Ké ső es-
te tű zi já ték kal fe jez ték be e na gyon 
szép re si ke re dett na pot. A szo ká sos 
miccs, sör, kür tős ka lács mel lett, az 
ér dek lő dők meg kós tol hat ták a fa lu 
esztenáinak re mek ter mé ke it: sajt, 
or da, zsen di ce, bálmos, va la mint 
a sajt tej ben főtt bá rány ból ké szült 
csor ba. Dí csé ret il le ti a szer ve ző ket 
ezért a szép ren dez vé nyért. Lát szik, 
hogy nem az el ső ha son ló fa lu nap 
szer ve zé sé nél tar ta nak. Jó volt ott 
len ni és belekóstolni…

Far kas Ala dár

Ven dég ként a 8. 
Töl gye si Na pon

Cse re üdü lés a 
Ba la ton nál

 Egy he tes cse re üdü lé sen vet tek részt 
Fo nyó don a bor szé ki ta nu lók. Ez a kap cso lat 
iga zá ból már 1990-től da tá ló dik. Fo nyód az el-
ső ma gyar or szá gi test vér te le pü lé sünk, ame lyik 
a ’89-es rend szer vál tás után ado má nyok kal ér-
ke zett vá ro sunk ba, hogy se gít sen az ak ko ri nyo-
mo rú sá gun kon. A kap cso lat, az óta is fel hőt len 
a két te le pü lés, il let ve a két is ko la kö zött. A ta-
valy szep tem ber ben egy fo nyó di gye rek cso port 
ér ke zett hoz zánk, ezt a lá to ga tá sát vi szo noz tuk 
most. A ven dég lá tók Bu da pes ten be mu tat ták a 
fő vá ros je len tő sebb lát ni va ló it, majd a Ba la ton 
szép sé ge it. Ha jó ki rán du lást szer ve tek a Ba da-
csony ba, ahol vé gig sé tál tunk a tan ös vé nyen. 
Meg néz tük Kis fa ludy Sán dor köl tő, fe le sé ge 
Szegedy Ró za későbarokk stí lus ban épült egy-
ko ri prés há zát (1790), és ki gya lo gol tunk a Ró-
zsa kő höz. A Keszt he lyi ki rán du lá sunk fő cél ja 
a Fes te tics kas tély volt, an nak hu szon va la hány 
ki ál lí tó ter me. A Ba la ton kö rü li au tó bu szos ki-
rán du lás érin tet te Veszp ré met, Ti hanyt, Szig li-
ge tet, sok szép dol got lát tunk. De lé vén Ba la ton, 
a gye re kek nek a leg na gyobb att rak ci ót a für dés 
je len tet te, hi szen Bor szé ken er re nincs le he tő-
ség, ha csak a Muntero Invest ott fe lej tett gübőít 
nem hasz nál ják. A ven dég lá tó szü lők na gyon 
ren de sek vol tak, kö szö net a szí ves ven dég lá tás-
ért, mind ne kik, mind a Palomai Ma gyar Bá-
lint Ál ta lá nos Is ko lá nak, Zomorai Gyu lá nak, és 
nem utol só sor ban Fo nyód vá ros pol gár mes ter-
ének Híd vé gi Jó zsef nek.

F. A.

WASS AL BERT EM LÉK ÉV
Wass Al bert: 

A kas tély ár nyé ká ban
 

Má ju si lap szá munk ban is mer tet tük a Mi re 
a fák meg nő nek c. re gényt. Ez iga zá ból an nak 
foly ta tá sa, kár, hogy nem a múlt hó nap ban kö-
zöl tük a mai is mer te tőt. A re gény cse lek mé nye 
ugyan csak a Me ző sé gi fal vak ban ját szó dik, az 
előbb em lí tett re gény hő se i nek fi a i val, uno ká i-
val. A táj le írá sai nem annyi ra rész le te sek, mind 
a töb bi írá sa i ban, de így is re á li san áb rá zol ja a 
me ző sé gi vi dé ket. Egy elég nagy idő sza kot ölel 
fel 1889-1920 kö zöt ti pe ri ó dust. Fon tos idő szak 
ez ma gyar sá gunk tör té ne té ben. A ki egye zés 
utá ni idő szak ban a ma gyar ság meg erő sö dött, 
már-már a re gény sze rep lői kö zül egye sek ön-
ző ek, gő gö sek, kö zö nyö sek. Br. Varjassy Gá bor 
fő is pán, az új szel lem meg tes te sí tő je, ra jong 
a ha la dás ért, a kul tú rá ért, a ci vi li zá ci ó ért. De 
nem so kat tesz an nak gya kor lat ba ül te té sé ért, 
las san el tá vo lo dik a nép től. Köz ben meg tör té-
nek az im pé ri um vál tás, a ro mán ság szám be li leg 
is meg erő sö dik, nem csak a ha tal mat bír ják, de 
be le foly nak a ma gyar ság min den na pi éle té be. 
A bá ró föld jén is ide ge nek szán ta nak. A föld te-
rü le tek gaz dát cse rél nek, meg je len nek a ve gyes 
há zas sá gok, sőt a val lá si át ál lá sok is. A szer ző, 
elő ző re gé nyé ben még op ti mis ta, mi re a fák 
meg nő nek, sok min den meg vál to zik, új ra le-
het te rem te ni a vi lá got. Eb ben a re gény ben már 
ke se rű en re a lis ta, sőt pesszi mis ta: hi á ba nőt tek 
meg a fák, a kas té lyok ár nyé ká ban sok min den 
meg vál to zott. Meg szív le len dő az író nem zet fél-
tő ag go dal ma, és le nyű gö ző az ar cha i kus stí lu sa 
is. Ol vas sák bi za lom mal, nem fog nak unat koz-
ni. 

Far kas Ala dár
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K.T.: Ked ves Tó ni, for du la tos, tar tal
mas év ti ze dek után jú li us 1e óta nyug dí
jas vagy. Nagy ese mény min den ki életében,  
ugyan ak kor jó al ka lom a szám ve tés re. Ol
va só ink nagy ré sze sze mé lye sen is mer, ver
se i det jó év ti ze de ol vas sa. Még is ar ra kér né
lek, hogy me sélj ne künk az éle ted ről.

Kamenitzky An tal: Bor szé ken szü-
let tem 1947. jú li us 17-én, ab ban a ház-
ban, amely ben most is la kom. Szü le im 
Kamenitzky Re zső és Máthé Jo lán. Nagy-
anyám Máthé Dezsőné, szü le tett Csiby 
Juliánna  és nő vé re, Sárpátky Sándorné 
nagy sze re tet tel vet tek kö rül. Éle tem ben 
vers ra jon gó vol tam, és ezt őne kik kö-
szön he tem. Is ko lá ba Bor szé ken jár tam öt 
évet, majd Nagy Jó zsef vá sár he lyi szob-
rász mű vész ja vas la tá ra édes apám a ma-
ros vá sár he lyi is ko lá ba kül dött rajz szak ra. 
Érett sé gi után si ker te le nül fel vé te liz tem a 
ko lozs vá ri egye tem fes té sze ti sza ká ra.  Ha-
son ló erdménnyel jár tam a iasi-i egye tem 
bi o ló gia sza kán is.

K.T.: ab ban az idő ben elég ne héz volt a 
nem mun kásszár ma zá sú ak nak be jut ni az 
egye tem re... Most el játsz hat nánk a gon do
lat tal, ho gyan ala kult vol na az éle ted, mint 
bi o ló gia ta nár nak... De foly tasd, fér fi ak nál 
kö te le ző ál lo más volt a ka to na ság.

Kamenitzky An tal: A ka to na ság na-
gyon meg vi selt. Tíz hó nap után sú lyos 
ideg össze om lás sal nyug dí jaz tak. Más fél 
évig vol tam if ú nyug dí jas, az tán in kább a 
mun ka te rá pi át vá lasz tot tam: el men tem a 
kő bá nyá ba fél nor má val dol goz ni, fi zi kai 
mun ká ra. Öt hó na pig dol goz tam a kő bá-
nyá ban. In nen men tem át a bor víz töl tő-
dé be, itt 8 év alatt bel ső pénz ügyi el len őri 
be osz tá sig emel ked tem.  Mi kor le he tő ség 
adó dott, át men tem az ak ko ri Pi o nír ház-
hoz ok ta tó mes ter nek.

K.T.: tu do má som sze rint ez volt éle ted 
nem csak leg hosszabb, de  leg ter mé ke nyebb 
idő sza ka is...

Kamenitzky An tal: Igen. Húsz évet 
dol goz tam a Pi o nír ház nál, ké sőbb Gyer-

Mes ter sé ge: köl tő

Be szél ge tés Kamenitzky An tal lal, 
nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból

A sá ron túl is

Ha nyom ta lan ve szek, mint ez ren má sok
s az élet nem volt, pusz tán vil la ná sok,

sza vam le gyen a kulcs a ré gi zá ron,
mellyel múl tam egy szer még ki zá rom.

Tán len ne még, ki ak kor is sze res sen,
a sá ron túl még en gem ölel hes sen.

A sá ron túl és túl a szür ke sí ron
a cson tom má vált vég te lent le bí rom,

hogy majd a ben nem ré gen rin gott ver sem
en gem ma gá ból új ra meg te remt sen

és szár ba szök ve nyíl na ver sem szir ma
sze rel met, kol dust, sár gu ló pa pír ra.

Éb red je nek, kik ver sem ben de reng nek,
az al vó múlt ból majd a friss je len nek,

az al vó szé pek, kik fe lém vi rul tak
s az tán a mély idő kút já ba hull tak,

moz dul ja nak, kik tán kis sé sze ret tek,
ki ket, mint en gem ré gen föld be tet tek.

Le het ma rad ma gyar er dé lyi tá jon,
hogy ért se szóm és szán ja volt vi rá gom,

ta lán a nyelv re, mint egy más ze né re
át ír ják ver sem an nak üte mé re

s az új la tin, ki már e tá jon ter mett
tisz tel het ben nem em bert s ré gi ver set.

A nap vi lág, mely en gem most me len get
fe lé jük majd sza vam ban fel de reng het.

Mond ják majd, lám, nem ér de kel te sem mi
hagy ta a nőt a vers ben meg te rem ni

s az em ber, lámcsak, mást nem is te het:
cso dál hat nőt, jó ver set, kék eget,

sze ret het né pet, em bert ok ta lan
s a macs ká ját a csí kos ok ta lant.

2008. már ci us 27.   Kamenitzky An tal

Y
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Mes ter sé ge: köl tő

Be szél ge tés Kamenitzky An tal lal, 
nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból

me kek Klub já ban, min dig tel jes ál lás ban. 
Elég mos to ha kö rül mé nyek kö zött (fű tés 
prob lé mák, gyen ge fel sze relt ség, az ak-
ko ri kor szak el vá rá sai, min dent át ita tott 
a kö te le ző párt- és ha za sze re tet), de azt 
csi nál tam, amit sze ret tem. A ke rá mia kör 
mel lett  rajz- és fes té sze tet, mo del le zést 
ta ní tot tam. A fog lal ko zá sa im  nép sze rű ek 
vol tak, a gyer me kek szí ve sen lá to gat ták.

K.T.: Igen, ezt a mai na pig is so kan 
em le ge tik. Em lék szem, a le á nyom min dig 
el ső nek ment és utol só nak jött el a ke rá
mia kör ről, mert Tó ni bá csi nál na gyon jó 
volt és  le he tett ve le be szél get ni. Köz tu dott 
volt, hogy a fog lal ko zá so kon amo lyan gye
reksza bad egye tem folyt. Sok fé le kér dés ről 
tár gyal ta tok mun ka köz ben. Még a könyv
tár ban is ér zé kel he tő volt a gye re kek re gya
ko rolt ha tá sod:  az is ko lá sok gyak ran ér
dek lőd tek olyan  köny vek iránt, ame lyek nek 
nem sok kö ze volt a tan anyag hoz. 

Kamenitzky An tal: Az órá i mon min-
dig ol dott volt a han gu lat, a gye re kek be-
szél get tek egy más kö zött is, de ne kem is 
a leg kü lön fé lébb kér dé se ket tet ték fel. Pl. 
kér dez tek az em ber ere de té ről, bib li ai té-
mák ról (ho gyan fért be Jó nás a nagy hal 
tor kán), me sél tem ne kik ar ról, mi ért 
nem is mer ték a pig me u sok a fa ze kas sá-
got... Én is kér dez get tem őket ol vas má-
nya ik ról,   ked venc tan tár gya ik ról, s szó 
szót ho zott, al kal mat ad va, hogy iro dal mi 
vagy tör té nel mi is me re te i ket ki egé szít-

sem olya nok kal, ame lyek nem sze re pel-
tek a tan terv ben (el ső sor ban ma gyar vo-
nat ko zá sú is me re tek kel). Ké sőbb kap tam 
vissza jel zést, hogy mo del le zés, agya go zás 
köz ben mi min dent ta nul tak tő lem a gye-
re kek...

K.T. És ez csak a rá adás volt, mert a 
tu laj don kép pe ni fog lal ko zá sok is igen ered
mé nye sek vol tak ...

Kamenitzky An tal: Úgy van. A gyer-
me kek szé pen dol goz tak, fej lőd tek. A mű-
hely ben alig fér tek a ki ál lí tott mun kák. Az 
évek so rán  gaz dag ál lan dó ki ál lí tá sunk 
„állt” össze. Részt vet tünk a me gyei, me-
gye kö zi és or szá gos ver se nye ken, sőt egy 
nem zet kö zi ver seny re is küld tünk mun-
kát. Csak a Horezu-i fa ze kas vá sá ron nyolc 
al ka lom mal vet tünk részt ! Szá mos dí jat, 
ok le ve let nyer tünk. Köz ben sa ját ma ga-
mat is ké pez tem, ke ra mi kus ként vég le ge-
sí tő vizs gát tet tem és meg be csült szak ok-
ta tó ja vol tam a maroshévizi pi o nír ház nak. 
Mun ká mat ér dem fi ze tés sel is el is mer ték.

K.T.: Em lék szem, mind annyi un kat 
meg le pett, mi kor még is vissza tér tél a bor
víz töl tő dé be...

Kamenitzky An tal: ki lenc évet dol-
goz tam még ott a sze mély ze ti osz tá lyon, 
ahol a fe le sé gem át ad ta tu dá sa nagy ré-
szét. Szak tan fo lya mon ké pe sí tést is nyer-
tem. Ki vé ve a kő bá nyai hó na po kat, min-
dig tel jes fog lal koz ta tá sú (egész nor más) 
vol tam, ami egy ideg be teg em ber ré szé-

ről szép tel je sít mény. 37 évi mun ka után 
men tem nyug díj ba 2008 jú li us 1-én.

K.T. Nyug díj ba vo nu lá sod egy ál ta lán 
nem je lent tét len sé get. Te kint ve, hogy min
dig is el ső sor ban köl tő sze ret tél vol na len ni 
(az is vol tál!), most van időd ver set ír ni, ré
gi ver se i det kö tet be ren dez ni (több száz is 
van be lő lük).  To váb bi ter ve id ?

Kamenitzky An tal: Ter ve im ? Hát ír-
ni, ki ír ni ma gam ból mind azt, ami még 
ben nem van. Éle tem so rán fes tet tem, 
szob rász kod tam, sír fel ira to kat vés tem, 
szó val min dig is a mű vé szet von zott és 
fog lal koz ta tott, de is ten iga zá ból ver set 
sze ret tem ír ni. Min dig „fő ál lá sú” köl tő 
akar tam  len ni. El ső ver se i met gim na zis ta 
ko rom ban ír tam, egy be lő lük meg is je lent 
az ak ko ri Utunk ban. Hosszú meg sza kí tás 
után vet tem fel a tol lat. Ver se i met kö zöl te 
a He li kon, a Ro má ni ai Ma gyar Szó, a Har-
gi ta Ka len dá ri um, a Ha za né ző, a For rá sok, 
kül föld ön a deb re ce ni Ma gyar Vi lág és a 
szek szár di Átal ve tő. Je len va gyok a „101 
vers Szé kely föld ről” és a „Ta lál ko zá sok II.” 
an to ló gi á ban. Vá lo ga tott ver se im gyűj te-
mé nye nyom dá ban van. Ígé re tet kap tam, 
hogy már eb ben az év ben meg je le nik.

K.T.: Én meg ígé re tet kap tam tő led, 
már na gyon rég, hogy a bor szé ki könyv
tár ban lesz kö te ted el ső is mer te tő je. Úgy 
le gyen, és kí vá nok ter mé keny, hosszú nyug
dí jas éve ket ! Kö szö nöm a be szél ge tést.

Be szél ge tő  part ner: Kolbert Tün de

Las san már egy éve, hogy nem be szél get tünk a bor szé ki ci vil 
tűz ol tók te vé keny sé gé ről. 

Mi tör tént az el múlt idő szak ban?
Si mon Zsolt: Az idén is részt vet tünk a ci vil tűz ol tó ala ku la-

tok me gyei ver se nyén, ahol hét ön kén tes csa pat kö zül el ső he lyen 
vé gez tünk. A ver senyt az Olt Ka to nai Tűz ol tó Ala ku lat  tűz meg-
elő zé si osz tá lya szer vez te. Azu tán mi kép vi sel tük Har gi ta me gyét 
a Nagy sze ben ben meg ren de zett me gye kö zi ver se nyen. Itt sem 
sze re pel tünk rosszul, csak saj nos, min den pró bá ban el csal ták az 
ered mé nye in ket. Így is két pró bá ban a har ma dik he lyen vé gez-
tünk. Sta fé tá ban na gyon jók Pus kás Fe renc és Chisluca Florin.

Mi lyen a csa pat tech ni kai fel sze relt sé ge?
S. Zs. Van egy 43 éves Magirus tűz ol tó au tónk, amit a 

Pilisvörösvári Ci vil Tűz ol tó Egye sü let től kap tunk évek kel ez előtt. 
Az zal dol go zunk. Van vé dő ru hánk, si sa kunk, egész ség ügyi fel-
sze re lé sünk, lé le gez te tő ké szü lé künk, gáz maszk. Na gyon fon tos 
len ne a mű sza ki men té sek hez nél kü löz he tet len vá gó- és men-

tő szer szá mok, meg egy rend gá la egyen ru ha, amely ben ün ne pi 
al kal mak kor fel vo nul hat nánk, akár csak más te le pü lé sek ön kén-
tes tűz ol tói. A men tő ak ci ók, és a be avat ko zá si idő csök ken té sé re 
kel le ne egy tar tá lyos gép jár mű fecs ken dő, ami még ha té ko nyab bá 
ten né te vé keny sé gün ket. 

A jö vő re néz ve, mi lyen ter ve ik van nak?
S. Zs. Az ősz től sze ret nék egy gye rek cso por tot is in dí ta ni, 

hi szen az edzé se in ken ott van nak, és kí ván csi an né zik gya kor-
la ta in kat. Biz tos len ne sok ér dek lő dő kö zöt tük. Sze ret ném, ha 
meg ol dód hat na egy gya kor ló tér, ahol za var ta la nul ké szül he tünk. 
Je len pil la nat ban a Jó kai Mór ut cán gya kor la to zunk, ahol au tós 
for ga lom is van. Csat la koz tunk a Har gi ta Me gyei Ci vil Tűz ol tók 
Egye sü le té hez, amely fel vál lal ta a ci vil tűz ol tók jo gi kép vi se le tét 
is. Ügy ve ze tő el nö ke Al bert Csa ba, aki pró bál ja a me gye 67 ön-
kén tes tűz ol tó egye sü le tét össze fog ni.

Kí vá nok to váb bi szak mai si ke re ket a 15 fős pol gá ri tűz ol tó 
ala ku lat nak.    Far kas Ala dár

Be szél ge tés Si mon Zsolt tal, a Bor szé ki Ci vil 
Tűz ol tó ság pa rancs no ká val
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A Ma ros vá sár he lyi Rá dió mun-
ka tár sai im már nyol cad szor ke rék-
pá roz nak el a „Gu rul a rá dió” ak-
ció ke re té ben Er dély azon ré sze i be, 
aho vá adás kör ze tük ki ter jed. Ká-
dár Ti bor szer vez te és ve zet te a hét 
bi cik lis és két au tós kí sé rő al kot ta 
csa pa tot. Idén jú li us 7-én, az es ti 
órák ban ér kez tek meg Bor szék re. 
Az Ety kem ping ben Bajkó Gyu-
szi és Il di kó, Radeanu Mi ki, Edit 
és Gré ti, Ferchiu Radu és Roxana, 
Péterffy At ti la és Bo tond vár ták 
őket va cso rá val, szál lá suk az Ág-
nes pan zi ó ban volt. A vá ros ve ze-
tő sé gét Mik Jó zsef, Sza bó Ti bor és 
Far kas Ala dár kép vi sel te. A ven dé-
ge ket Sza bó Ti bor al pol gár mes ter, 
Bajkó Gyu szi és Péterffy Bo tond 
kö szön töt ték.

In ter jút adott Mik Jó zsef és Sza-

bó Ti bor, a rá di ó sok fel tér ké pez ték 
az utol só két év vál to zá sa it, ugyan-
is ak kor for dul tak meg utol já ra 

Bor szé ken. Más nap reg ge li után 
Maroshéviz fe lé vet ték út ju kat.

Péterffy Bo tond 

V. Bor szé ki If jú sá gi Na pok

Ven dé ge ink vol tak a ka ri ká zó 
rá di ó sok

Idén jú li us 18-20 kö zött ötö dik al ka-
lom mal ke rült sor vá ro sunk ban az if ú sá-
gi na pok meg szer ve zé sé re. Cé lunk, hogy 
a fi a ta lok is érez zék, hogy ne kik is van 
szen tel ve 3 nap egy év ben, ame lyek so rán 
kü lön bö ző te vé keny sé gek őér tük van nak. 
Ezt a cél ki tű zést hi va tott szol gál ni az if ú-
sá gi fó rum, amely mel lett to vább ra is ki-
tart. A ta lál ko zó hely szí né ül a  könyv tár 

előt ti te ret vá-
l a s z  t o t  t u k . 
Volt ze ne mű-

hely, ahol bár ki be mu tat hat ta ze nei tu-
do má nyát, arc fes tő mű hely  Patka Pa u la 
szer ve zé sé ben, prog ra munk ból idén sem 
hi á nyoz tak a ve tél ke dők. Szom bat es te 
a gyergyószentmiklósi Hot Snow Storm 
és Retro Band együt te sek kon cer tez tek, 
va sár nap pe dig a Bor szé ken már is mert 
Har mó nia nép ze ne kar szó ra koz tat ta az 
ér dek lő dő ket. Ren dez vé nyünk ab ban kü-

lön bö zik az ed di gi ek től, hogy idén csak 
élő (live) ze ne ka ro kat hív tunk meg.

Kü lön kö szö net jár az Ecou és Gamara 
Civic Kul tu rá lis Egye sü le tek nek, a Rá dió 
21- nek, a bor szé ki vál lal ko zók egész so-
rá nak és nem utol só sor ban a BIF – ben 
te vé keny ke dő né hány lel kes fi a tal nak. 
Ren dez vé nyünk fő tá mo ga tó ja: Har gi ta 
Me gye Ta ná csa és a Bor szé ki Pol gár mes-
te ri Hi va tal.

Az if ú sá gi fó rum ne vé ben: Móga At ti la
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A XIII. BORSZÉKI NAPOK PROGRAMJA 
 
2008. AUGUSZTUS 1, PÉNTEK 
18,00  A városnapok hivatalos megnyitója – Hármasliget  

Fellép a borszéki fúvószenekar, a művészeti népiskola diákjai László  
Tibor vezetésével, valamint a Tündérkert virágai tánccsoport 

19,30  A Gamara-civic kulturális egyesület műsora  
21,00  HANGYABOY koncert 
22,00  SZIMPLA KÁRPÁCI koncert 
23,00  Szabadtéri diszkó 
 
2008. AUGUSZTUS 2, SZOMBAT 
09,00  Minifotbal – Borszék kupa - Stadion 
10,00  Zene mindenkinek – Hármasliget 
11,00  Autós bemutató – OFF ROAD 
12,00  Főzőverseny kezdése 
12,00  Szórakoztató verseny gyerekeknek 
12,00  Testvérvárosok zászlóinak felvonása a Barátság parkban 
12,15  Borvízmúzeum avatása 
13,00  Könyvbemutatók Borszék története és névanyaga, valamint 

Zákányszék, Borszék természeti és épített értékei  – Városi könyvtár 
13,30  Néptánccsoportok fellépése - Borszék, Marosfő és Remete 
14,30  A Tündérkert virágai – rock’n roll műsora 
15,00  A főzőverseny kiértékelése 
15,00  A balánbányai Ördögborda néptánccsoport fellépése 
15,30  A Gamara-civic kulturális egyesület műsora  
16,00  Réka szóló zenés műsor 
16,30  BARTINA népzenekar – Szekszárd (Magyarország) 
17,30  A főzőverseny díjazása 
18,00  SZIVÁRVÁNY tánccsoport – ír táncok 
19,00  A borszéki TINI együttes fellépése 
20,00  LUKASSO koncert 
21,00  ACCENT koncert  
22,00  BERE GRATIS koncert 
23,00  Ditrói mazsorett tánccsoport bemutatója 
23,15  KRISTÓF KATALIN & MILÁN koncert 
00,00  Tűzijáték 
00,10  STEAM koncert 
   
2008. AUGUSZTUS 3, VASÁRNAP 
11,00  Ünnepi mise – Katolikus-, Református- és Ortodox templom,  
12,00  Zene mindenkinek – Hármasliget 
13,00  Szórakoztató játékok gyerekeknek 
13,00  Sakk verseny – Borszék kupa – Zimmethausen Iskolaközpont 
14,00  Ecou kulturális egyesület műsora 
15,00  FÁBIÁN FERENC színtársulat előadása – humoros parádé 
16,00  Székely táncok – csíkszeredai tánccsoport 
17,00  HACACÁRÉ zenés műsor 
18,00  BARTINA népi zenekar - Szekszárd 
18,45  A sportrendezvények nyerteseinek díjazása 
19,00  DANCS ANNAMARI koncert 
20,00  TRANSYLMANIA koncert 
21,30  MOBY DICK koncert 
23,00  Tábortűz 
23,00  HARMÓNIA koncert 



8. oldal Források XII./7. szám

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Il lés nap ja el le né re cso dá la tos napsütéses idő ben ke rült sor a 
gyergyói és csík sze re dai Eké sek kö zös Tászok- te tői ki rán du lá sá-
ra. A csa pat egy ré sze Maroshévízen ke resz tül ér ke zett Bor szék-
re, a vak me rőb bek Orotván ke resz tül, a Halaság pa ta kán ka pasz-
kod tak fel a Közrez- nyak ra. On nan, már ők is gya log foly tat ták a 
tú rát a Tászok- te tői Re lé ál lo má sig. Itt ta lál ko zott iga zá ból a két 
csa pat. Egy kis pi he nő és ebéd után el kez dő dött a sza bad prog-
ram sze rin ti cserkészkedés. Egye sek ep rész tek, má sok gom bász-
tak, áfo nyát szed tek. Egy ki sebb cso port meg pró bál ta be azo no sí-
ta ni azo kat a kö ve ket, ame lye ken még fel lel he tők azok a bi zo nyos 
írott je lek, ame lye ket őse ink hagy tak hát ra üze net ként. Saj nos 
cserkészkedésünk nem járt túl sok si ker rel. Alig né hány olyak kö-
vet ta lál tunk, amin kis jó in du lat tal azt le het mon da ni, hogy ro vás 
je le ket tar tal maz nak. Re mé lem, jö vő hé ten, a 9 ta gú bu da pes ti 
szak ér tői cso port több ered ménnyel jár. A 21 fős csa pat jól érez te 
ma gát eb ben a cso dá la tos idő ben, és fel töl tőd ve tér tek ha za.

A ke rék pár ka ra ván 18 óra kö rül ér ke zett meg Bor-
szék ha tá rá ba, Péterffy Bo tond ve ze té sé vel. Velük ka-
ri ká zott Töl gyes től egy bor szé ki há zas pár is, akik szin-
tén elejükbe men tek. Az Ár vács ka pan zi ó nál meg áll-
tak egy szusz ra, ahol a vá ros pol gár mes te re és alul írott 
vet te át a cso por tot Csibi Lász ló tól, Gyergyótölgyes 
al pol gár mes te ré től, aki idá ig kí sér te a lel kes tú rá zó-
kat. A Bajkó Gyu la kem ping tá bo rá ban már a gu lyás 
ké szen állt a ven dé gek fo ga dá sá ra, a Ven dég vá ró Szö-
vet ség jó vol tá ból. A fő sza kács Radeanu Mik lós volt. 
A va cso rát, pe dig Bajkó Il di kó és Radeanu Edit szol-
gál ták fel a meg fá radt csa pat nak.A va cso ra alatt, után 
el be szél get tünk. Ká dár Zol tán, a rá dió szer kesz tő je, 
ri por te re el me sél te a nap ese mé nye it. Má so dik al ka-
lom mal van nak Bor szé ken. Ez nem egy rossz arány, 
mert négy és fél me gyét fed le a Ma ros vá sár he lyi Rá-
dió adá sa. Ezt pró bál ják be jár ni. Dr. Sorin Schiopunak 
is kel le mes em lé kei van nak Bor szék ről, akár csak Bí ró 
Zsolt nak. Az éj sza kát a Péterffy pan zi ó ban töl töt ték. 
Más nap át kel ve a Bor szé ki há gón, fel ke re sik Bél bort, 
majd Maroshévíz érin té sé vel új ra Ditróba ér kez nek. 
In nen in dul tak a teg nap reg gel, és a Cengelléren ke-
resz tül ér kez tek Töl gyes re, majd a Kisbeszterce völ-
gyén ka ri káz tak be vá ro sunk ba. Jóleső ér zés itt lát ni 
an nak a rá di ó nak a csa pa tát, ame lyet gya kor la ti lag 
egész nap hall ga tunk. Meg osz ta ni ve lük gond ja in kat-
ter ve in ket. Gra tu lá lunk ne kik a meg tett sza ka szért, 
és a vá sár he lyi rá dió nép sze rű sí té sé nek. Druk ko lunk, 
hogy sze ren csé sen cél ba ér je nek. A Gu rul a Rá dió ke-
rék pár ka ra ván 90 te le pü lést érin tett, több száz ke rék-
pá ros kap cso ló dott be a sza kasz va la me lyik ré szé be. A 
részt ve vők vé le mé nye sze rint si ke res nek mond ha tó a 
tú rá juk, egy részt, mert nép sze rű sí tet ték a ma ros vá sár-
he lyi rá di ót, más részt, mert sok la kos ban fel éb resz tet-
ték a ke rék pá ro zás irán ti igényt, és te le pü lés ve ze tő ket 
győz tek meg a ke rék pár utak ki ala kí tá sá nak fon tos sá-
gá ról.    

Far kas Ala dár

Kö zös EKE ki rán du
lás a Tászok te tő re

Gu rul a Rá dió

Apróhirdetés

El adó 1775 m2 te lek a borvíztöltőde mö
gött. Ér dek lőd ni a 0726877969es te le
fon szá mon le het. 


