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Nem fo god fe led ni
A csók az egyéválás ős cso dá ja,
leg több és leg szebb, mi csak ad ha tó,
az ak tus dur va bar mok nak va ló
s a pá ro su lás ker ge tán cát jár ja.

A csók az, mely ben pá rod el fo gad,
ha nem lop tad, hát bol dog bir to kod,
tit kod, ba rá tod. So ha nem fo god
fe led ni majd a bú csú csó ko dat.

Míg vársz reá, gyü möl cse, hogy meg ér jen,
ér té ke sebb lesz, mint a  szűz ka rá csony,
ki hajt mint ág és rü gyet bont se ré nyen,

míg al szol, tő le éde sebb az álom.
Ha tél ha vaz vagy kék az új ta vasz
a vers ben és a csók ban meg ma radsz.

2008. má jus 13.   Kamenitzky An tal

Y
Fe léd me gyek
Hi á ba fáj az élet min de nes től,
hi á ba fúj az Is ten hi de ge,
hi á ba, hogy hi tem már rég re ge
és tő lem el fut em ber és te rem tő,

hi á ba vett kö rül csa lád sze ret ve
és szőtt kö rém sze líd káp rá za tot,
a sem mi mé lyen min dent át ha tott,
hi á ba néz tem én ri adt sze med be

sze re lem fé nye ben ne nem ra gyog,
min den re mé nyem ben ned el te met tem,
de vers be vés tem asszony ala kod.

Ha nem sze retsz s még nem va gyok ha
lott,
sem sem mi sé gen ámu ló gye rek
én el me nő ben is fe léd me gyek.

2008. áp ri lis 5.     Kamenitzky An tal

Szép em lé kű nagy bá tyám, aki már ré gecs ke a Ke rek szék ben nyug szik, me sél te 
a kö vet ke ző tör té ne tet: Nyár vé ge fe lé volt, és ő egy hosszú nap után bal la gott ha za
fe le a Bükk ha vas ról egy te le ve der kokojzával, ami kor, el be szé lé se sze rint Amb rus 
bá csi (nem tu dom ki ről le he tett szó, és most már, saj nos, nem is fo gom meg tud ni) 
lé lek sza kad va ro hant fe lé je és mind egy re azt ki a bál ta, ma gya rok va gyunk, ma gya rok 
va gyunk. 

Nagy bá tyám, su hanc gye rek lé vén, nem tud ta, mi re vél je ezt a nagy örö met, hogy 
ma gya rok va gyunk, hi szen ed dig is azok vol tak, de az „öreg” ha mar meg ma gya ráz ta, 
hogy má tól kezd ve tel jes ér té kű ma gya rok le het nek, hi szen Er dély új ra Ma gyar or
szág ré sze lett. 1940 au gusz tus 30át ír tak. Ak kor még nem tud ták, hogy ez a vissza
csa to lás a nagy ha tal mak ké nyeked ve és ér de kei sze rint tör té nik, nem tud ták, hogy 
Né me tor szág nak há bo rús tö rek vé sei ér de ké ben szük sé ge volt úgy Ma gyar or szág, 
mint Ro má nia tá mo ga tá sá ra. Ezért úgy in téz ték, hogy a II. Bé csi Dön tés ad jon jó vá
té telt Ma gya ror szág nak, Er dély észa ki ré sze i nek vissza csa to lá sá val, de ugyan ak kor 
Ro má ni át is ke nye rez ze le Er dély dé li ré sze i nek meg ma ra dá sá val. Ter mé sze te sen az 
ered mény tel je sen el len té tes volt. A ro má nok elé ge det len ked tek az „ősi föl dek” (húsz 
éves ősi föl dek) el vesz té sé ért, a ma gya rok pe dig a dé len ma radt szín ma gyar te le pü
lé se kért és a jól lát ha tó an va la hon nan messzi ről, az iro dá ból meg hú zott ha tá ro kért. 
Vol tak ugyan is olyan visszás hely ze tek, hogy egy gaz dá nak a há za Ma gya ror szá gon 
volt, de a le ge lő je már Ro má ni á ban. Volt olyan, hogy va sár nap Ro má ni á ból az em

be rek Ma gya ror szág ra men
tek temp lom ba egy da ra big, 
az tán ma rad tak is ten tisz
te let nél kül. Ah hoz, hogy 
Székelyudvarhelyről vo nat tal 
Bu da pest re le hes sen utaz ni, 
két szer kel lett át men ni a ha
tá ron, így in kább vá lasz tot ták 
a bu szo zást, vagy Csík sze re
dá ból utaz tak. Még so rol hat
nám, de in kább vissza té rek 
az öröm ün nep re. Az nap fel
boly dult a fa lu, (ak kor még 

Magyarok vagyunk!

folytatás a 2. oldalon



Források XII./8. szám2. oldal

fa lu volt Bor szék) fel boly dult egész Er dély. A sovinista ma gyar kín zó ro mán te le pe sek 
fej vesz tet ten me ne kül tek vissza, ahon nan jöt tek. A ma gya rok és nem csak , hi szen ma
rad tak itt né me tek, zsi dók, ör mé nyek, nagy uj jon gás ba kezd tek, hit tek a szebb jö vő ben. 
Min den em ber ka ca gott, egy mást ölel ték, ug rál tak örö mük ben. Mi, akik nem ér tük át 
ezt az al kal mat, ta lán nem is tud juk, mi lyen le he tett az a fel eme lő ér zés, új ra ma gyar 
ál lam pol gár nak len ni szü lő föl de den. Vagy mégis… Ta lán egy ki csit át él tük a ma gyar 
örö met most, az Olim pi ai Já té kok vé gén, ami kor Ke mény Dé nes ví zi lab dá sai új ra fel

áll hat tak a do bo gó leg fel ső fo ká
ra, ne kik szólt a Him nusz, de nem 
csak ne kik, ne künk is, akik csak 
ilyen kor érez het jük új ra, hogy Ma
gyar or szág a mi enk is. 

Re mél jük nem lesz több Bé csi 
Dön tés, a nem zet egye sí té se si ke
rül ni fog a ha tá ro kat át ível ve, de 
ah hoz mi, itt a leg ke le tibb vé ge
ken na gyon kell tart suk ma gun kat, 
mert ha le sze re pel a Gyurcsány
csótány kor mány, le gyen aki nek 
meg ad ni a ket tős ál lam pol gár sá
got.  Ivácsony Jó zsef

Meg egye zé sünk sze rint, ha von ta meg
pró bál juk össze fog lal ni azo kat az ese mé nye
ket, ame lyek a leg fon to sab bak a vá ros éle té
ben, és az ol va sók kö ré ben is ér dek lő dés re 
tart hat nak szá mot. Kezd jük ta lán az zal, 
hogy túl va gyunk a Bor szé ki Na po kon. 

Ke mény szer ve zé si mun ka volt, de 
meg ér te a fá rad sá got, mert egy jól si ke rült 
ren dez vényt tud ha tunk ma gunk mö gött. 
Vég re fel avat tuk a ré gen ese dé kes Bor víz 
Mú ze u mot. Sor ke rült három könyv be mu
ta tó ra is. Ami na gyon fon tos, egy ma gas 
szin tű szak mai ta nács ko zást tar tot tunk Bor
szék jö vő jé ről. Je len volt Constantin Strujan, 
Har gi ta me gye pre fek tu sa, Petres Sán dor, a 
Har gi ta Me gyei Ta nács al el nö ke, Gar da De
zső, par la men ti kép vi se lőnk, Tő ke Ist ván, 
ál lam tit kár, Molodován Jó zsef, az Or szá gos 
Urán tár sa ság ve zér igaz ga tó ja, Lőrincz Csil
la, ál lam ta ná csos, Gyerkó Lász ló, az Ál la
mi Pri va ti zá ci ós Ha tó ság (AVAS) al el nö ke, 
Bende Sán dor Har gi ta me gyei ta ná cso sunk, 
és a he lyi ön kor mány zat kép vi se lői, il let ve a 
Pol gár mes te ri Hi va tal ve ze tői. Fon tos a kap
cso lat tar tás, és a nap ra kész in for má ció. Ezt 
pol gár mes te rünk is na gyon jól tud ja. Ép pen 
ezért töb bet van te re pen, mint iro dá já ban. 
Bu ka rest ben is már há rom szor volt, a kü
lön bö ző mi nisz té ri u mok ban, űgyintézni, 
pénzt ku nye rál ni. Jó ütem ben ha lad nak a 
Kör gyű rű fel újí tá sá val. A mun ká la tok 70%
a már ké szen van, és sze met gyö nyör köd te tő 
a mun ká la tok mi nő sé ge. Ami na gyon fon
tos, 100%ban SAPARD tá mo ga tás ból épül. 
A mun ká la tok ér té két elő re ki kell fi zet ni, 
és rá két hó nap ra el szá mol ják azt, ami ből 
le het fi zet ni a kö vet ke ző rész le tet.  Mi helyt 
el ké szül, rög tön le zár ják a rönk szál lí tó au
tók elől, meg ma rad a Sze rel me sek út já nak, 

ke rék pár út nak. Jó ütem ben ha lad nak a fi a
ta lok nak szánt la kás épí tés sel is, már az el ső 
eme let tel is vé gez tek. A szo ci á lis la ká sok nak 
az ala pot ki ás ták, kö vet ke zik az alap meg ön
té se. Az egyik bu ka res ti út ered mé nye kép
pen ígé re tet kap tunk 15 mil li árd lej re, ami
vel to vább le het foly tat ni a meg kez dett mun
ká la to kat. A Sport csar nok épí té se las sab ban 
ha lad a ter ve zett nél, mert több ob jek tív 
aka dály ba üt köz tek: ke mény szik la, bő vi zű 
for rás víz, amit el kel lett ve zet ni. Ok tó ber re 
ígé rik az ava tást. A na pok ban ad ták le Gyu
la fe hér vá ron a Kul tú rott hon rehabilításának 
a pá lyá za tát, a mun ká la tok ér té ke mint egy 
30 mil li árd lej. Itt ér de mes meg je gyez ni, 
hogy pol gár mes te rün ket be vá lasz tot ták a 
Gyulafehérvár Köz pon ti Ré gió igaz ga tó sá
gi tag jai kö zé. Har gi ta me gyét négy sze mély 
kép vi se li, Mik Jó zsef egyi ke ezek nek. 

Fo lya mat ban van a szenny víz csa tor na 
re ha bi li tá lá si mun ká la ta i nak en ge dé lyez te té
se. A Bor vi zek Út ja ese té ben terv mó do sí tást 
kell vé gez ni, mert bi zo nyos mun ka fá zi sok 
nem az el kép ze lé se ink sze rint tör tén tek. No
vem ber ben alá ír ják a szer ző dést, és ta vasszal 
ne ki le het fog ni a mun ká la tok nak, amely nek 
össz ér té ke 50 mil li árd lej, ami ből az ön rész 
15 mil li árd. Ennyi pén ze nincs a vá ros nak, 
de ígé re tet kap tunk a Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Mi nisz té ri um tól, hogy be se gí te nek 7,5 Mil
li árd lej jel. Foly nak a ta ta ro zá si mun ká la tok 
a Kos suth és a Pe tő fi ku tak nál. Az anya gi 
fe de ze tet az Or szá gos Ás vány víz Ügy nök
ség biz to sít ja (pol gár mes te rünk Nagy Jó zsef 
ve zér igaz ga tó val tár gyalt, és ígé re tet ka pott 
újabb pénz össze gek re) és a mun ká la tot a 
borvíztöltõde vég zi. 

Az ár víz után az Ön kor mány zat 
buldoexkavátora me der ta ka rí tá si mun ká la

to kat vég zett, de saj nos a part men ti la kosok 
annyi ra rá épít kez tek a pa ta kok ra, hogy azo
kat nem le het meg kö ze lí te ni. 

A Hanzker pa tak ban a be dőlt tám fa lat 
új ra é pí tet ték és most fo lyik az ut ca fel töl té se. 
A Zimmethausen Is ko la Köz pont ban foly
nak a kül ső hő szi ge te lé si mun ká la tok, ígé ret 
van újabb pénz össze gek re, ami vel be le het 
fe jez ni az el kez dett hő szi ge te lést. Tan év kez
dés re higiénizált is ko la vár ja a ne bu ló kat. A 
polgármester az el múlt na pok ban tért vissza 
ma gyar or szá gi út já ról, ahol részt vett Fo nyó
don és Zá kány szé ken a te le pü lé sek nap ján, 
meg be szé lé se ket foly ta tott a ve ze tők kel, vál
lal ko zók kal. 

Egy fo nyó di vál lal ko zó, Ta va szi Jó zsef, 
sa ját költ sé gén fel sze ret ne újí ta ni egy for
rást (Lo bo gó), amely nek a fi la gó ria ré szét 
fi nan szí roz ná. Ígé ret van, hogy kö ze lebb ről 
a pi a ci kút is foly ni fog. Zá kány szé ken, pol
gár mes te rünk is részt vett a kö zös ki ad vány 
be mu ta tó ján: Zá kány szék és Bor szék épí
tett és ter mé sze ti ér té kei. A Sport csar nok 
ava tó ün nep sé gé re egy fo ci csa pat is be ne
ve zett test vér te le pü lé sünk ről. Bu da pes ten 
tár gya lá so kat foly ta tott Nádasi Ta más sal, az 
Aquaprofit ve zér igaz ga tó já val, aki ki fej tet te 
ab bé li óha ját, hogy cé ge is részt ve gyen ab
ban a kon zor ci um ban, amely el kez di a ke
ze lő bá zist meg épí te ni. Ter ve ket ké szí te nek, 
be fek te tő ket hoz nak. Föl ke re sett né hány 
hí res ma gyar or szá gi für dőt (Ti hany, Ba la
ton fü red, stb.), ahol már túl van nak eze ken 
a lé pé se ken. 

Alsóborszéken is el kez dő dött a köz
pon ti park fel újí tá sa, új ke rí tést húz tak az 
Em lék park kö ré, gye pe sí tés sel foly tat ják. 
Egy szó val, na gyon ak tív idő szak áll a pol
gár mes ter és csa pa ta mö gött.  F. A.

Magyarok vagyunk!

Vil lám in ter jú Mik Jó zseffel, 
Bor szék vá ros pol gár mes te ré vel

Min ket sem ke rült el…
A rend kí vü li eső zé sek Bor szé ket sem ke

rül ték el. Rö vid idő alatt 50 l/négy zet mé ter eső 
zú dult a vá ros ra. Pil la na tok alatt meg duz zad tak 
a pa ta kok, ame lyek már nem a med rük ben, ha
nem az ár te rü le ten fu tot tak to vább. Meg tel tek 
a ker tek, gaz da sá gi épü le tek, ga rá zsok, pin cék. 
AlsóBorszéken a fő úton höm pöly gött a víz, de 
be folyt a Pál ma ven dég lő be és a mel let te lé vő 
üz le tek be is. Érin tet te a Hé ví zi, Ditrói, Töl
gye si, meg a Kö ves ut cá kat. El árasz tott 15 la
kó há zat, 30 gaz da sá gi épü le tet, 80 ker tet és 5 
km utat. A Hanzkerpatakban ki mos ta a tám fal 
alól a ka vi csot, és be dőlt a fal. A men té si mun
ká la tok ban részt vett a Pol gár mes te ri Hi va tal a 
kot ró gé pé vel, a he lyi pol gá ri tűz ol tók a pin cék
ből szi vattyúz ták ki a vi zet. A maroshévízi ka to
nai tűz ol tók se gít sé gét is igény be kel lett ven ni, 
elő ször a szom szé dos Hol ló ban, ahol több la
kás, ál lat ke rült men tés re. Ugyan csak ők foly
tat ták más nap Bor szé ken a pin cék víz te le ní tés
ét. Kö szö net mind azok nak, akik részt vál lal tak 
a men té si ak ci ó ban. A leg utób bi ha son ló ár víz 
2005 jú li us 15én volt. Re mél jük egy ha mar nem 
lesz több ha son ló ese tünk.

Far kas Ala dár

folytatás az 1. oldalról
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  Szent Ist vánbú csúk ide jét él
jük. Az ál lam ala pí tó Szent Ist ván ne vét 
ért he tő mó don szá mos temp lom vi se
li: Ajnád, Ákosfalva, Ár kos, Borzont, 
Beth len, Bükk ha vas, Csicsókeresztúr, 
Csíkszentkirály, Csöb, Disznajó, 
Gyergyóbékás, Gyergyószentmiklós, 
Har gi tafür dő, Kicsibükk, Kovászna, 
Mezőbánd, Mezőszengyel, Mikháza, 
Mikóújfalu, Poliske, Székelyszentkirály, 
Szörcse. El né zést, ha va la kit ki fe lej tet
tem. 

Te le pü lé sün kön évszázados ha gyo
má nya van is a Szt. Ist vá ni bú csú nak. 
Idéz nék a 125 év vel ez előtt meg je lent 
Ma rosvi dé ke c. új ság aug. 20i szá má

ból: „Szent Ist ván nap ján az idén is meg
élén kült a bor szé ki für dői élet. A ren des 
für dő ven dé ge ken kí vül kö zel és tá vo
lab bi vi dé kek ről te mér dek nép cso por
to sult össze, hogy a bú csú já rás ban részt 
ve gyen, vagy azt meg te kint se.  Töl gyes ről 
aug. 19én dél után 5 óra kor ér ke zett meg 
a szent ke reszt tel a bú csú já ró nép cso port, 
míg Ditró és Szár hegy bir to kos köz sé gek
ből egész nép ván dor lás volt, két nap óta 
a „Szentestáni bú csú ra.” A kis ká pol na 
teg nap és ma a bú csú já rás szín he lye volt. 
A mi sén Sa la mon Ala jos gyergyóditrói 
es pe resplé bá nos pon ti fi kált, szó nok la tot 
pe dig Oláh An tal m.vá sár he lyi ál do zár 
tar tott, ki a temp lom aj ta já ból szó no kolt, 

hogy a nagy szá mú gyü le ke zet meg hall
has sa ha za fi as szel le mű, val lá sos ke ne
tű al kal mi be szé dét. D. u. 2 óra kor dr. 
Dobránszky Pé ter a ke rü let or szág gyű lé si 
kép vi se lő je fé nyes ebé det adott, mely re 
Ditró és Szár hegy köz sé gek kép vi se le tén, 
a bor szé ki hi va tal no ki főbb sze mély ze ten 
kí vül több elő ke lő csa lád és egyes für dő
ven dég volt hi va ta los, s mely emel ke dő 
han gu lat ban egé szen 6 órá ig tar tott. A 
lel kes kö szön té sek nem hiányoztak…”

Mint min den év ben, az idén is ér
kez tek a keresztalják a kör nye ző te le
pü lé sek ről. Ditróból, szo kás sze rint egy 
egész au tó busszal, de Gyergyótölgyesről 
is huszonegynéhány fő ből állt a za rán
do kok szá ma. Temp lo munk ez al ka lom
mal is ki csi nek bi zo nyult, a temp lom ud
var is te le volt a hí vek kel. A szent mi sén a 
Főesperesi Ke rü let szin te min den te le pü
lé se kép vi sel tet te ma gát a he lyi plé bá nos 
és/vagy kán tor ál tal, és meg tisz tel te je len
lé té vel a bú csút, ma ga a főesperes Por tik 
He gyi Ke le men is. Je len vol tak te o ló gi ai 
hall ga tók is. A szent mi sét Ko vács Sán dor, 
ko lozs vá ri főesperes ce leb rál ta, aki pré di
ká ci ó já ban ki emel te SzentIst ván ke resz
tény te rem tő és ápo ló sze re pét a Kár pát 
me den cé ben, va la mint a hit, és a sze re tet 
min dent le győ ző ere jét. Az egy ház kó rus 
ez al ka lom mal is a hely zet ma gas la tán 
állt. A bú csús szent mi se után min den kit 
meg kí nál tak egy po hár pá lin ká val és ka
láccsal. Fel eme lő ér zés volt részt ven ni a 
szent ki rály tisz te le té re fel szen telt temp
lom ban ezen az ün ne pi szent mi sén.

– Far kas –

Szent Ist ván bú csú Bor szé ken

Szent Ist ván ki rály – 977-1038
Gé za fe je de lem és az er dé lyi gyu la lá nya, Sa rolt há zas sá gá ból 

szü le tett Esz ter gom ban. Szü lei már ko ráb ban fel vet ték a ke reszt sé
get, Ist ván ke resz tény nek szü le tett. 

Vi ta tott, hogy a Vajk név ere de ti ke reszt ne ve volte, vagy mél
tó sá got je len tett. A fi a tal Ist ván gon dol ko dás mód ját dön tő en be fo
lyá sol ta ne ve lő je, lel ki aty ja, Adal bert püs pök. Va ló szí nű sí tik, hogy 
az if ú trón örö kös az ő su gal la tá ra vet te nő ül II. Hen rik ba jor her ceg 
lá nyát, Gi zel lát. Gé za ha lá la után a ve zé rek és a nép vá lasz tá sá ból 
lett Ma gyar or szág ki rá lya. II. Szil vesz ter pá pá tól a Szent Ko ro ná val 
együtt meg kap ta az apos to li ki rá lyi cí met és a ke resz tet. Már ki rály
sá ga kez de tén fel ada tá ul tűz te ki a nyu ga ti ér te lem ben vett ke resz
tény ál lam meg szer ve zé sét.   Ezért Szent Adal bert ta nít vá nya i nak a 
se gít sé gé vel hoz zá fo gott a püs pö ki szer ve zet ki épí té sé nek. (Ist ván 
ala pí tá sa a gyu la fe hér vá ri püs pök ség is.) Ter ve it vas fe gye lem mel 
haj tot ta vég re. Rö vid időn be lül a ko ra kö zép kor leg kö vet ke ze te
sebb ural ko dó ja, a ke resz tény ség vé del me ző je lett. Meg győ ző dé se 
sze rint „a tü rel mes ki rály királykodik, a tü rel met len zsar no kos ko
dik” ural ko dott.  A Kop pány ve zet te kí sér le tet az ősi rend vissza

ál lí tá sá ra ke mé nyen le ver te és meg to rol ta. In téz ke dé sei, tör vé nyei 
az új rend, a ke resz tény ség meg szi lár dí tá sát szol gál ták. Tá mo gat ta 
a za rán do ko kat, ko los tort ala pí tott Je ru zsá lem ben és Kons tan ti
ná poly ban. A za rán dok út meg nyi tá sá val be kap cso ló dott a nyu ga
tike le ti ke res ke de lem be. Utó dá ul fi át, Im re her ce get sze mel te ki, 
hoz zá ír ta hí res „In tel me it” is. Im re ha lá la után or szá gát a Szűz
anya ol tal má ba aján lot ta. Utó dá ul Orseolo Pé tert ne vez te ki. 1038 
au gusz tus 15én, Nagyboldogasszony nap ján halt meg. Szé kes fe
hér vá rott fe hér már vány ko por só ba te met ték, s a kró ni kák sze rint 
há rom évig gyá szol ta a nem zet. Or szág ala pí tó ki rá lyun kat nem a 
ha ta lom, a nép kezd te szent ként tisz tel ni. Szent té ava tá sá ban Lász
ló ki rály nak volt je len tős sze re pe, aki min den kép pen pél da ké pet 
akart ad ni a szét hú zá sok tól és bel ső el len té tek től meg gyen gí tett or
szág nak.  VII. Ger gely pá pa Ist vánt és fi át, Im re her ce get 1083ban 
ik tat ta a szen tek so rá ba. 

Szent té ava tá sa kor jobb ke zét ép ség ben ta lál ták meg, az óta a 
Szent Jobb a ma gya rok egyik leg be cse sebb erek lyé je, me lyet ma 
Bu da pes ten a Szent Ist ván ba zi li ká ban őriz nek.          Kolbert Tün de
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Egy csa lád ha jó tö rést szen ve dett a 
Csen desóce á non. Sze ren csét len sé gé ben 
az volt a sze ren csé je, hogy a hul lá mok egy 
la kat lan szi ge ten ve tet ték part ra. Ami kor 
alélt sá guk ból ma guk hoz tér tek a csa lád
tag ok és egy más ra ta lál tak, egyet len gond
juk az volt, hogy meg pró bál ják túl él ni ezt 
a sze ren csét len sé get. Vad gyü möl csök kel 
és bo gyók kal táp lál koz tak, sza ka dat la nul 
a ten gert für kész ték, hogy nem lát nake 
egy ar ra ve tő dő bár kát. Két hét el tel té vel 
egy pa rá nyi pon tot fe dez tek fel a lát ha
tá ron, ami örö mük re egy re nö ve ke dett. 
Vé gül fel is mer ték, hogy négy em ber rel a 
fe dél ze tén ha lász bár ka kö ze le dik fe lé jük. 
Ek kor az egész csa lád két ség beesett in te
ge tés sel pró bál ta ma gá ra von ni a ha lá szok 
fi gyel mét. Erő fe szí tés ük ered ménnyel járt, 
és a bár ka ha ma ro san ki kö tött a szi ge
ten. Ek kor rádöb ben tek, hogy nem ér tik 
egy más nyel vét. De a csa lád, mu to ga tás
sal meg ma gya ráz ta a ha lá szok nak, hogy 
ha jó tö rést szen ved tek, és biz ton sá go sabb 
hely re sze ret né nek el jut ni. A ha lá szok vi
szont azt ma gya ráz ták kéz zelláb bal, hogy 
bár ká juk ban csak egy sze mélyt tud nak 
biz ton sá go san el szál lí ta ni. A csa lád ta
ná csot tar tott és meg ál la pod tak, hogy az 
apa megy el el ső nek. Ő ugyan is vissza tér
het, és azu tán biz ton sá gos hely re vi he ti a 
csa lád ját. En nek el le né re fáj da lom mal és 
könnyek kö zött vet tek bú csút az apá tól.

A gyá szo ló csa lád hely ze te né mi képp 
ha son ló a ha jó tö rött csa lá dé hoz. Amíg 
ab ból a csa lád ból a ha lász bár ka vit te el 
az apát, ad dig eb ből a csa lád ból a ha lál 
ra gad ta el őt. Mind két eset ben fáj dal mas 
az el vá lás! De egy igen fon tos kü lönb ség 

még is van a két hely zet kö zött. Az tud ni il
lik, hogy amíg a ha jó tö rött csa lád egy ál ta
lán nem le he tett biz tos ab ban, hogy az apa 
ép ség ben fog meg me ne kül ni és meg ment
he ti őket is, ad dig ez a gyá szo ló csa lád, 
Krisz tus ígé re te alap ján egész biz tos le het 
ab ban, hogy az apa azért ment el el ső nek, 
hogy meg ment se csa lád ját. Szo mo rú sá
gunk ban szol gál jon vi gasz ta lá sunk ra az a 
tu dat, hogy a sze re tett férj és apa ha most 
szól ni tud na, ugyan azt mon da ná, mint a 
bú csú zó Jé zus mon dott az apos to lok nak: 
„Ne le gyen nyug ta lan a szí ve tek...! Azért 
me gyek el, hogy he lyet ké szít sek nektek… 
és ma gam mal visz lek ben ne te ket, hogy ti 
is ott le gye tek, ahol én va gyok.”

Meg nyug ta tó tu dat a gyá szo ló csa lád 
szá má ra, hogy az el köl tö zött Ró bert bá
csi is ten hí vő, is ten fé lő és Is ten sze re tő em
ber volt, aki ke resz tény ön tu dat tal ké szült 
éle te leg na gyobb lé pé sé re, a ha lál ra. Hisz 
ko ráb ban a kór ház ba me ne te le előtt szent
gyó nás hoz já rult, a be te gek szent sé gé ben 
ré sze sült, mert fü lé ben cseng tek Krisz tus 
sza vai: „Sen ki sem jut hat az Atyá hoz, csak 
ál ta lam.” A mi Ró bert bá csink em bert és 
Is tent tisz te lő va la ki volt, aki ön zet le nül 
se gí tett má so kon. A cso dá la tos vi rág mű
vé sze té vel, ker tész ke dé sé vel na gyon sok 
örö met szer zett az em be rek nek, és nem 
utol só sor ban min dig gond ja volt az ad
ven ti ko szo rú kat év ti ze de ken ke resz tül 
meg csi nál ni. Jó lel kű em ber volt. Ter mé
sze te sen csu pán ezek alap ján hi ba len ne 
őt már is szent té avat ni. Hisz ő is csak em
ber volt, még pe dig gyar ló sá gok kal ter helt 
em ber. Ép pen ezért mél tat lan ma gasz ta lás 
len ne sze ret tei ré szé ről, ha meg fe led kez

nénk ró la, meg elé ged né nek a pom pás te
me tés sel. Sze re tett el hunyt juk, meg tisz tult 
bű ne i től a szent gyó nás ban, a bű nö kért 
já ró tar to zást ki kell egyen lí te nie az is te
ni igaz ság szol gál ta tás bör tö né ben a tisz tí
tó he lyen. Ha te hát tény le ge sen sze ret tük 
őt, ak kor nem elég szünk meg az zal, hogy 
em lé ke zünk rá, ha nem imá ink kal, ál do
zat vál la lá sa ink kal és szent mi sék fel aján lá
sá val igyek szünk se gí te ni lel kén. Bíz zunk 
ben ne, hogy a jó sá gos édes apa vi szo noz
ni fog ja Is ten or szá gá ból ezt a se gít sé get. 
Most azért ment elő re, hogy la kó he lyet 
ké szít sen övéi szá má ra, mint ahogy min
dent meg tett föl di éle té ben, hogy ké nyel
mes ott hont te remt sen szá muk ra. Bú csú
zó ul kí vá nom, hogy az a lel ki kap cso lat 
és se gí tő kész ség le gyen lel ki vi gasz ta lás a 
gyá szo ló hoz zá tar to zók nak el vesz té se mi
att. Ta lán ó is így bú csúz na, le haj tott fej
jel, mint a dá li ák.          
Ba kos Ba lázs, bor szé ki plé bá nos

U. i. Je len bú csúz ta tó Ró bert bá csi te
me té sén hang zott el, de lé vén, hogy nem 
min den ki volt a te me té sen, és akik ott vol
tak, azok kö zül sem min den ki hal lot ta, 
fon tos nak tar tot tuk, hogy nyom ta tás ban 
is meg je len tes sük. An nál is in kább, mert 
egy olyan em bert ve szí tet tünk el, aki em
ber ség ből je les re vizs gá zott mind nyá junk 
előtt. Szak mai szem pont ból is el is mert 
szak te kin tély volt. A ko lozs vá ri Bo ta ni kus 
kert ben is ott tün dö köl nek a csa lád tag
ok ról el ne ve zett, ne me sí tés sel nyert dá li
ák: Venczel, Ró bert, Kin ga, Cson gor, meg 
Bor szék. Év ti ze de ken ke resz tül ve zet te a 
Vá ro si Vi rág há zat, ter mé ke it meg cso dál
hat tuk ko ra ta vasz tól ké ső őszig, a vá ros 
összes park já ban. Be te gen is ápol ta a csa
lád ha gyo má nya it. A hí res Patka ker tész
di nasz tia ta lán utol só ker té sze tá vo zott 
kö zü lünk. Sze gé nyeb bek let tünk egy em
ber rel, egy jó szak em ber rel. Ad jon az Is ten 
örök nyu go dal mat ne ki.   F. A.

Patka Ró bert em lé ké re

Köszönetünket fejezzük ki 
azoknak, akik felejthetetlen 

halottunk 

Patka Róbert 
borszéki virágkertész temetésén 

részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és nagy 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család



Ko ra reg gel kap tam a hírt, hogy 
Patka Ró bert bá csi nincs töb bé... A 
vesz te ség, a fáj da lom (is mét el ment 
egy jó em ber)   a mu lasz tás mi att ér zett 
lelkiismeretfurdalással tár sult: hosszú 
hó na pok óta ter vez tem, hogy  in ter jút 
ké szí tek ve le tar tal mas, ta nul sá gos, pél
da adó éle té ről. Mu lasz tá som ra van ma
gya rá zat, ment ség nincs. Egy, a vi rá gok
ról foly ta tott be szél ge tés so rán   tud tam 
meg, hogy Ró bert bá csi a vi rá go kat nem 
csak ter mesz tet te, gon doz ta és árul ta 
– öröm ben, bá nat ban hoz zá for dul hat
tunk cso ko rért, ko szo rú ért – de bi zo
nyos vi rág fa jo kat Ő ma ga kí sér le te zett 
ki. Sze mér mes büsz ke ség gel so rol ta az 
ál ta la ki ter mesz tett vi rá gok ne vét, me
lye ket a szak ma is jegy zett. Er ről  sze
ret tem vol na me sél tet ni és fel me nő i ről, 
akik től örö köl te/ta nul ta a mes ter sé get, a 
tu dást, a tü rel met, az oda adást. 

Patka Ró bert bá csi  a hí res ker tész 
di nasz tia utol só tag ja, aki ez zel a szép 
mes ter ség gel fog lal ko zott. Édes ap ja, 
nagy ap ja  ker té szek vol tak, akik mes
ter fo kon gya ko rol ták fog lal ko zá su kat. A 

Patkák mun ká já nak el is me ré sé vel nem 
is egy Bor szék ről szó ló írás ban ta lál ko
zunk.  Nagy ap já ról  Urmánczy Nán dor 
így ír: „A jó Is te nen kí vül jó for mán csak 
az ő szor gos ke ze szé pí tet te Bor szé ket... 
Én min dig tisz te let tel és sze re tet tel eme
lek ka la pot a für dő ré gi de rék ker té sze: 
Patka Venczel előtt” (1911). Ró bert bá csi 
mél tó utód volt: meg vál to zott kö rül mé
nyek kö zött, más idő ben szol gál ta a szé
pet, a jót. Sok szor pénzt sem fo ga dott el 
a munkájáért. Egy al ka lom mal az ara di 
vér ta núk em lék mű vé re ren del tek ná la 
ko szo rút ma gyar or szá gi di á kok. A  kér
dés re: mennyi be ke rül a szép ko szo rú,  
mo so lyog va, mint egy sza bad koz va  fe
lel te: „oda in gyen van”. Vi rá ga i val örö
met, vi gasz ta lást adott az em be rek nek. 
Tet te ezt min dig ked ve sen, ud va ri a san és 
sze ré nyen. A köz mon dást: „aki a vi rá got 
sze re ti, rossz em ber nem le het” mint
ha Ró la köl töt ték vol na. Iga zi jó em ber 
volt, mind annyi unk nak na gyon fog hi á
nyoz ni. Em lé ke le gyen ál dott, nyu gal ma 
csen des !

Kolbert Tün de
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In ter jú he lyett

Patka Ró bert (1932-2008)

A Vereskő 
lá bá nál fek vő Gyer
gyótölgyes egy pél
da ér té kű ha gyo
mányt te rem tett. Ez 
előtt négy év vel Ma
jor Sán dor, ró mai 
ka to li kus plé bá nos 
kez de mé nye zé sé re 
ha za hív ták a Töl
gyes ről el szár ma
zot ta kat. Ott is, mint 
min den hol, na gyon 
so kan más hol él
nek, egy ré szük itt 
az or szág ban, má
sok az anya or szág
ban, vagy még azon 
is túl. Min den év ben 

au gusz tus má so dik szom bat ján ta lál koz nak a temp lom ban, egy 
há la adó szent mi se ke re té ben, majd kö zö sen meg lá to gat ják a te
me tő ben nyug vó hoz zá tar to zó kat, akik kel „lel ki leg egye sül nek.” 
Egy kö zös ebéd ke re té ben (And rás Lász ló fő sza kács jó vol tá ból) 
el be szél get nek sor suk ala ku lá sá ról, majd es te egy ze nés szó ra
koz ta tó mű sor után fa lu bá lon vesz nek részt. Az ese mény ré sze 
a Brassay Sán dor bá csi ál tal kez de mé nye zett sza va ló ver seny, 

ame lyet már má sod szor ra szer vez nek meg. A ve tél ke dő cí me is 
szug gesz tív: „Szü lő föl dem, édes szü lő föl dem”. Az idei ver se nyen 
20 sza va ló ne ve zett be négy kor cso port ban. Egy kö te le ző és egy 
sza ba don vá lasz tott ver set kel lett elő ad ni, min den kor cso port
ban mástmást. A kis is ko lás ok nál a leg ügye sebb nek Ta más Szó
ra Tí mea bi zo nyult Há gó tő ről, az 56.os kor cso port ban Jánossi 
Me lin da, a 78.osoknál Kris tály Edi na, míg a kö zép is ko lás ok nál 
Ko vács An naMá ria. Min den ver seny ző ok le ve let, ju ta lom köny
vet és pénz ju tal mat ka pott. A ju ta lom köny ve ket a plé bá nia, míg a 
pénz ju tal mat a Ma gya ror szá gon élő Brassay Sán dor bá csi biz to sí
tot ta. Di csé ret il le ti a Töl gye si Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gu sa it, sze
mé lye sen Bartis Zsolt al igaz ga tót, aki le bo nyo lí tot ta a ver senyt, 
no meg a töb bi pe da gó gust, akik a nyá ri sza bad ság el le né re időt, 
ener gi át fek te ttek a ta nu lók fel ké szí té sé be. Az ered mény hir de tés 
előtt egy szép né pi tán cot lát ha tott a nagy ér de mű kö zön ség. Kü
lön ki eme lem azt a nem el ha nya gol ha tó dol got, hogy úgy a sza
va lók, mint a tán co sok, fi úklá nyok, szép szé kely ru há ban lép tek 
fel. Csibi Lász ló, Gyergyótölgyes má so dik man dá tu mát töl tő al
pol gár mes te re, me leg sza vak kal kö szön töt te a ha za tért töl gye se
i ket és a pi rosfe ke te ru hás szé kely gye re ke ket, akik ékes ma gyar 
nyel ven él tet ték a szü lő föl det, az anya nyel vet, a meg ma ra dást. És 
va ló ban, ahol a temp lom han gos az ének lő hí vek től, a te rem a 
druk ko ló hall ga tó ság tól, ott nem kell fél te ni a meg ma ra dást. Jó 
volt ott len ni és érez ni, hogy ha bár csak 31%a ma gyar a köz ség
nek, van szel le mi és kul tu rá lis élet, van össze fo gás, ami a meg ma
ra dás zá lo ga.   Far kas Ala dár

Egy pél da ér té kű kez de mé nye zés

Au gusz tus el ső ta nács ülé se
Au gusz tus ubor ka sze zon, a sza bad sá gok, 

nya ra lá sok ide je. En nek el le né re az ön kor mány
zat és a Pol gár mes te ri Hi va tal is lá za san dol go
zik. A Bor szé ki Na pok eu fó ri á ja el telt, vissza tér
tünk a szür ke, dol gos hét köz nap ok hoz. Ezen a 
ta nács ülé sen is olyan ha tá ro za to kat kel lett el fo
gad ni, ame lyek a vá ros inf rast ruk tu rá lis fej lő dé
sét se gí tik: szo ci á lis la kás épí tés (már meg tör tént 
az el ső ka pa vá gás), szenny víz és de rí tő ál lo más 
re ha bi li tá lás, kul tú rott hon fel újí tás. An nak el le
né re, hogy kö zel 15 há zat, 30 gaz da sá gi épü le tet, 
ker tet érin tett a jú li us 24i ár víz, csak két csa lád 
kért anya gi tá mo ga tást. Mind ket ten épí tő anyag 
for má já ban meg kap ták az igé nyelt tá mo ga tást. 
Vá ros szin ten vi szont to vább kell lép ni, a pa ta
kok med rét meg kell erő sí te ni, vé dő fa la kat épí te
ni, pa tak med ret ta ka rí ta ni, stb.

Újabb költ ség ve tés mó do sí tást kel lett vé gez
ni, mert fo lyik a kör gyű rű Sapard prog ram ból 
va ló re ha bi li tá lá sa, és fi zet ni kell a má so dik rész
le tet. Saj nos az el ső ki fi ze tett rész let vissza fi ze té se 
ké sik. Iga zá ból eb ből a pénz ből kel le ne ki fi zet ni 
az idő köz ben el vég zett mun ká la to kat. Már több 
mint fe le el ké szült a 3,5 kmes te re lő út ból. Még 
né hány hi dat, tám fa lat kell meg épít se nek. Re
mél jük, ok tó be rig be fe je zik. 700 ezer lejt kel lett 
er re a mun ká lat ra át irá nyí ta ni. Az ANL la ká sok 
épí té sé nek fő nö ke egy csík sze re dai épí tész, Csá ki 
Já nos lett, aki a szom szé dos szo ci á lis la ká sok épí
té sét is fel ügye li. A szenny víz és de rí tő ál lo más 
fel újí tá sá ra pá lyá zott az ön kor mány zat. Er re a 
be ru há zás ra is ége tő en nagy szűk ség van, hi szen 
na gyon tönk re ment a több mint 50 éves há ló zat. 
A be ru há zás össze ge 2,3 mil lió euró, en nek 20%
át az ön kor mány zatnak kell fe deznie.

Far kas Ala dár
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ROMAQUA GROUP RT BOR SZÉK
SNAM BU KA REST
TELECONSTRUCŢIA RT PLOIEŞTI
DRUMSERV RT MA ROS VÁ SÁR HELY
HAR GI TA GYÖN GYE RT 
SZENT KI RÁLY
BÉ LA MÁR TA KFT BOR SZÉK
ELPIR PRODCOM KFT BOR
SZÉK
CASA LEBĂDA KFT IAŞI
BARICZ TI HA MÉR  
GYERGYÓSZENTMIKLÓS
MUNTEANU CONSTANTIN 
 IASI
ELECTRO BETA KFT 
MAROSHÉVIZ
ADROM KFT BOR SZÉK
ALIZCA BAU ÉPITŐ KFT 
DITRÓ
GALA COM TRA DE KFT 
BOR SZÉK
MAROPLAST KFT BOR SZÉK
FLORIN MIHAILA  
MAROSHÉVIZ
LUNIC KFT BOR SZÉK
GHECONSTAR RT 
GYERGYÓSZENTMIKLÓS

IZVORUL KFT BOR SZÉK
ORPHEUS 2015 KFT BOR SZÉK
TACPAC KFT BOR SZÉK
CSE RESZ NYÉS CSA LÁ DI VÁL
LAL KO ZÁS 
OPREA MARIUS
MORPHEUS KFT BOR SZÉK
LÁ ZÁR JÁ NOS CSA LÁ DI VÁL
LAL KO ZÁS
AMURG KFT BOR SZÉK
IRIMESCU KFT BOR SZÉK
BIRMAN GYÖRGY CSA LÁ DI 
VÁL LAL KO ZÁS
HÓ VI RÁG KFT BOR SZÉK
TRANS NAVA IN GAT LAN KFT 
BOR SZÉK
BOR SI GYÖN GYI
RÓ ZSA PAN ZIÓ
GYÖRGY LÁSZ LÓ
ISBOR KFT – RIKI VIL LA
BOR SZÉK VÁ ROS ÖN KOR

MÁNY ZA TI KÉP VI SE LŐI
POL GÁR MES TE RI HI VA TAL AL KAL MA ZOT TAI

Bor szé ki Na pok – Bor szé ki Na pok

A BOR SZÉ KI NA POK TÁ MO GA TÓI
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Mú ze um ava tás 

A leg több em ber a mú ze u mot holt tár gyak gyűj te mé nyé nek 
te kin ti. Ho lott ezek a tár gyak na gyon is él nek. Az il le tő kor szak 
ko ro na ta núi. Iga zol ják a le tűnt vi lá got, hogy igen is lé te zett. Ahogy 
a tör té ne lem köny vek is a múl tat idé zik, ugyan úgy a mú ze um is a 
múl tat je le ní ti meg, de át ve zet a je len be. Min den ma gá ra va la mit 
is adó nép őr zi, ápol ja múlt ját, hisz ott van nak a gyö ke rei. Gyö
ke rek nél kül pe dig nincs élet, az táp lál ja a je lent és visz to vább a 
jö vő fe lé. En nek a Mú ze um nak, fő leg ipar tör té ne ti, de ugyan ak
kor kul túr tör té ne ti jel le ge és je len tő sé ge van. Egy több év szá za dos 
ás vány vi zes múlt nak ál lít em lé ket. Bor szék bor vi ze nél kül olyan 
len ne, mint az or szág bár me lyik te le pü lé se. Ál ta la vált is mert té és 
el is mert té, ke rek e vi lá gon. Kö szö ne tet mon dok Ko vács Gé za épí
tész mér nök nek, aki meg ál mod ta ezt a szép épü le tet, a Pol gár mes
te ri Hi va tal nak, aki ki vi te lez te, ki vi te lez tet te. To váb bá a Ma ros 
Me gyei Mú ze um nak, sze mé lye sen Soós Zol tán igaz ga tó úr nak, a 
székelyudvarhelyi Haáz Re zső Mú ze um nak, an nak igaz ga tó já nak, 
Zepeczáner Je nő nek, a gyergyószentmiklósi Ta risz nyás Már ton 
Mú ze um nak, Cser gő Ti bor nak, Já no si Csa bá nak, a Csí ki Ter mé
szet já ró és Ter mé szet vé dő Egye sü let el nö ké nek, a Romaqua ve

zér igaz ga tó já nak, Radu Lazaroiu úr nak, és mind azok nak, akik 
se gí tet ték e lé te sít mény meg va ló sí tá sát. Egy ér de kes szín folt ja lesz 
vá ro sunk  jelenleg elég si vár éle té nek. Bor víz Mú ze u mot ava tunk, 
ami ön ma gá ban nem nagy do log, hi szen me gyénk ben már van
nak ha son ló pro fi lú lé te sít mé nyek, ott van a Tus ná di Bor víz Mú
ze um, amely az egész Szé kely föld vi ze it mu tat ja be, vagy ott van 
a má jus ban fel ava tott Szejkefürdői Bor víz és Für dő élet Mú ze um, 
amely, amint a ne ve is mu tat ja nem csak a bor vi zet, ha nem a víz 
ad ta gyógy ásza ti vagy üdü lé si le he tő sé ge ket is áb rá zol ja. Bor szék 
vi ze vi lág el ső volt, és az is ma rad. Már rég meg ér de mel te vol na, 
hogy ezt az óri á si ér té ket kel lő kép pen be mu tas suk. Ezt az adós
sá got tör lesz tet tük.  Ün ne pé lyes ke re tek kö zött avat tuk azt a lé te
sít ményt, amely szim bo li zál ja vá ro sun kat. Gaz da gab bak let tünk 
egy kul tu rá lis in téz ménnyel. Hoz zuk el is me rő se in ket, ba rá ta in
kat eb be a szen tély be, és vi gyék to vább a bor szé ki bor víz hír ne vét. 
Ar ra kér jük a ked ves bor szé ke i ket, hogy aki nek va la mi lyen tár gyi 
em lé ke van a pa lac ko zás sal, üveg gyár ral, ipar vas út tal  kap cso la to
san, hoz zák be a mú ze um ba, hogy köz kinccsé te hes sük. Min den 
ado má nyo zó ne vét fel tűn tet jük az il le tő tárgy mel lett. Aki pe dig 
ra gasz ko dik ezek hez a tár gyak hoz, a ki ál lí tás vé gén vissza ad juk.  
             Farkas Ala dár

Új köny vek
Há rom kö tet tel gaz da go dott  Bor szék bibliográfiája. Mind há

rom a Bor szé ki Na pok al kal má val ke rült pi ac ra és volt be mu tat va 
a vá ro si könyv tár ban. A Bor szék tör té ne te és név anya ga Far kas 
Ala dár és Dr. Jakutsek Je nő kö zös ki ad vá nya. A kö tet tel jes ké pet 
ad Bor szék ről. Ami meg kü lön böz te ti  az elő ző ki ad vány ok tól, az 
a tel jes sé ge és idő sze rű sé ge: nap ra kész in for má ci ót ad az ol va só
nak. He lyet ka pott ben ne a a te le pü lés tör té ne te, föld raj zi, gaz
da sá gi hely ze te mel lett is ko la, egy ház tör té net, né pi mes ter sé gek 
és né pi ka len dá ri um, kul tu rá lis  és sport élet, tar tal maz za a vil lák 
tel jes lel tá rát (jel zi a má ra már nem lé te ző épü le te ket is). Kü lö
nö sen ér de ke sek a  ne vek kel fog lal ko zó fe je ze tek. A csa lád ne vek 
ere de te, el ső elő for du lá si ide je, gya ko ri sá ga hí ven tük rö zi a te le
pü lés fej lő dé sét, la ko sa i nak szár ma zá sát, nem ze ti sé gi  össze té tel
ének ala ku lá sát. 

A má so dik kö tet a test vér te le pü lé sek kö zöt ti kap cso lat ered
mé nye: Zá kány szék és Bor szék ter mé sze ti és épí tett ér té kei.  A Bor
szék re vo nat ko zó rész ugyan csak Far kas Ala dár mun ká ja. Eb ben 
a kö tet ben is ap ró lé ko san ada tol: bar lan gok, el her dált mű em lé
kek, fa ra gott ka puk, stb. Új don sá got mond azok nak is, akik úgy 
gon dol hat ják, hogy jól is me rik szü lő vá ro su kat. Ki de rül: nem is 
há rom, de öt bar lang van Bor szék te rü le tén, ér te sü lünk a Tászok
tető kin cse i ről, vé dett te rü le tek ről. 

A kö tet tu do má nyos, ér ze lem men tes hang vé te le el le né re is 
egy han gos SOS kel le ne le gyen mind annyi unk szá má ra: vég re 
már ész re kel le ne ve gyük, hogy na gyon gaz dag sze gé nyek va
gyunk !

A har ma dik kö tet Kamenitzky An tal 99 köl te mé nyét tar tal
ma zó el ső önál ló ver ses kö te te, cí me Ár nyak kön tö sé ben,  amit 
a má sik két ki ad vánnyal együtt aján lok min den ki fi gyel mé be.  
Köl csö nöz he tő ek a könyv tár ban is.          Kolbert Tün de

Bor szé ki Na pok – Bor szé ki Na pok
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

A napokban 8 fős magyarországi kutatócsoport kereste fel 
Borszéket, azzal a céllal, hogy alaposan átkutassa a Tászoktetőt. A 
csapat irányítói, Friedrich Klára és Szakács Gábor már régi ismerősök 
vidékünkön, jónevű rováskutatók és oktatók, már a tavaly is felkeresték 
az említett lelőhelyet. Az akkor tapasztaltak annyira felvillanyozták, 
hogy most egy egész csapattal tértek vissza. Átpásztázták az említett 
területet. Szerencsére még megvannak azok az írott kövek, amelyek 
tanulmányozása komoly feladatot jelent a szakértőknek. Örvendetes 
dolog, hogy újabb köveket is találtak. Dokumentálásuk után érdemes 
volna ezeket az emlékeket a Tarisznyás Márton Múzeumba menekíteni 
a másik két megalit kő mellé. Sőt olyan ötlet is született, hogy egy kutató 
munkatábort kellene szervezni, amely áttanulmányozza az egész Tászok 
tetőt, mert az az érzésünk, hogy még sok kellemes meglepetésben lehet 
részünk. Kár volna, hogy elkallódjanak ezek az évszázados, de az is lehet, 
hogy évezredes „kincsek”.               Farkas Aladár

A 30 éve sek kor társ ta lál ko zó já ról
 

Jú li us utol só hét vé gén ke rült sor az 1978ban szü le tet tek kor társ és osz
tály ta lál ko zó jára. A ha gyo má nyos osztáyfőnöki órá ra hú szan jöt tek el. El ső ként 
volt ta ní tó nő jük, Ciortea Má ria kö szön töt te egy ko ri ta nít vá nya it. Fel ele ve ní
tet te a be tű ve tés meg ta ní tá sá nak gö rön gyös út ját, va la mint egy ko ri csíny te vé
se i ket. A volt osz tály fő nö kök, Kolbert Jó zsef és Asavei Maria be szá mol tat ták 
volt di ák ja i kat a meg tett élet út ról. Min de nik öröm mel em lék szik az itt el töl tött 
évek re. A 40 vég zős ből mind össze 20an jöt tek el er re a ta lál ko zó ra. Ami saj
ná la tos, hogy so kan kö zü lük in nen, Bor szék ről nem jöt tek el. Ér de kes dol go kat 
tud tunk meg, 12nek van gye re ke, egy nek ket tő is. Öten vé gez tek egye te met. 
Az iga zol tan hi ány zók kö zül egy Spa nyo lor szág ban dol go zik, há rom Ola szor
szág ban, né gyen pe dig Ma gya ror szá gon. Ilyen idő ket élünk. A ta lál ko zón je
len lé vő Ko vács Jú lia is ko la igaz ga tó az is ko la kor sze rű sí té sé ről, to vább ta nu lá si 
le he tő sé gek ről be szélt a volt ne bu lók nak. Reichenberger Il di kó ro mán sza kos 
ta nár nő az ide gen föl dön va ló ér vé nye sü lés idő sze rű sé gét pro pa gál ta. Egy 
perc nyi csend del adóz tak az el huny tak em lé ké re. A szer ve zők ne vé ben Fokt 
An tó nia egy lí rai hang vé te lű írás sal kö szön töt te a je len lé vő kor tár sa kat. A há
la adó szent mi sét Ba kos Ba lázs plé bá nos ce leb rál ta, majd ko szo rút he lyez tek el 
volt ta ní tó nő jük, Zudor Il di kó sír ján. Az es ti ban kett a Tropicana ét te rem ben 
zaj lott, ahol Fazakas Csa ba és ze ne ka ra húz ta a talp alá va lót. A fi nom va cso ra 
zá ró ak kord ja a csil lag szó rós tor ta volt, amely na gyon han gu la tos ra si ke re dett. 
F. A.

Ez év jú li u sá ban a székelyudvarhelyi kö zön ség ke rá mia ki ál lí tást te
kint he tett meg egy hé tig, a he lyi könyv tár lát vány és hang zó ter mé ben. 
Egy ér de kes ki ál lí tás, egy sze rű sé gé ben is el bű vö lő al ko tá sok egy fi a tal, 
mond hat ni au to di dak ta mű vész nő al ko tá sai.

Emő ke ugyan is Fran ci a or szág ban, az anyó sa ha tá sá ra kez dett el ke
rá mi á val fog lal koz ni. Az el le sett is me re te ket ter mé sze te sen is ko lá ban 
is bő ví tet te. El mon dá sa sze rint, cél ja a né pi ha gyo má nya ink, a nép mű
vé szet be vi te le egy új kör nye zet be, egy új mű vé szet be, egy új ha zá ban. 
Hogy job ban meg ért sük az elő ző mon da tot, el kell mon da nom, hogy 
Emő ke mű vé sze ti stí lu sa a ja pán raku, amely be szé kely mo tí vu mo kat 
visz be le, te szi mind ezt Fran ci a or szág ban, egy ré gi ud var ház ból ki ala kí
tott ott ho ná ban, me lyet fér jé vel kép zel tek el és ala kí tot ták ké nyel mes sé, 
la ká lyos sá. 

Ez mind szép, de azt kér dez het né a bor szé ki ol va só, hogy mi kö ze 
ne ki egy fran cia or szá gi fi a tal asszony hoz, aki Székelyudvarhelyen ál lít ki. 
Az össze füg gés az, hogy Emő ke Vild Ist ván nak a lá nya, an nak a Vild Ist
ván nak, aki min den ki ked ven ce ként a va la mi ko ri, hat va nas évek bor szé
ki arany csa pa tá nak kö zép csa tá ra volt. Emő ke még Bor szé ken szü le tett, 
majd ami kor há rom éves volt, ak kor köl töz tek Istvánék Ud var hely re.

Emő ke, mi u tán el vé gez te itt ho ni is ko lá it, Bu da pest re ment, ahol 
lak be ren de zést ta nult. Ott is mer te meg fér jét, aki fran cia és jól szi tu ált 
lé té re el jött Bu da pest re kő mű ves mes ter sé get ta nul ni. Az is me ret ség
ből há zas ság lett, há zas ság ami nek az ér de kes sé ge, hogy egy más kö zött 
nagy já ból ma gya rul be szél nek, csak ami kor a fran cia szü lők is je len 
van nak, be szél nek fran ci á ul. A ke rá mi á val, mint mond tuk, új ha zá já ban 
is mer ke dett meg, de tu dá sát min den év ben bő ví tet te a Gyímesben szer
ve zett mű vész tá bo rok ban.

A bor szé ki szár ma zá sú mű vész nő már ál lí tott ki Fran ci a or szág
ban, most itt hon, 
Székelyudvarhelyen 
de nem zár kó zik el 
egy bor szé ki ki ál lí tás
tól sem, ha hív juk. Mi 
pe dig te gyük hoz zá, 
re mél jük, hogy a kö
zel jö vő ben lesz is ho
vá.    
           Ivácsony Jó zsef

Kutatócsoport a Tászok- tetőn Beley Vild Emő ke ki ál lí tá sa

AnyA köny vi hí rek
InformaţII de stare cIvIlă

Születés–Naşteri
Ba lázs Teodora 2008.06.19.
Gioadă Ramona 2008.06.23.
Anisii Lu lu Ştefan 2008.07.17.
Jákó Jo han na 2008.07.17.
Acojocăriţei Sebastian 2008.07.19.
Szin Győ ző Csa ba 2008.07.30.
Házasság–Căsătorii
Kolozsi Nán dor Csa ba – Haiduc Adela 2008.06.28.
Kol lár Nor bert Ist ván – Lőrinczi Er zsé bet 2008.07.5.
Deb re ce ni Ist ván – Bándoroszky Haj nal 2008.07.11.
Elhalálozás–Decese
Sil ler Jo lán 1934.06.25.-2008.06.19.
Zaur Ale xand ra Sor ina 2008.03.19.-2008.06.20.
Demian Mária 1954.09.03.-2008.07.28.
Fazakas Fe hér Ro zá lia 1940-2008 jú li us
Laczkó An na 1927- 2008 jú li us
Amb rus Mi há ly 1931-2008. jú li us
Patka Sándor Róbert 1932.06.7. – 2008.07.31.
Gherman Costel Alexandru 2007.04.30.-2008.08.04.


