
Ok tó ber 16 és 19 kö zött   Bu ka rest ben az egész · 
or szág és mond ha tom, a nagy vi lág mu tat ta be tu risz
ti kai kí ná la tát. In do né zi á tól Bor szé kig ter jedt a kí
ná lat. Auszt ria, Gö rög or szág, Egyip tom és a fél vi lág 
ott volt Románia  mel lett a Rom ex pon. Sok szí nű és 
szé les volt a kí ná lat, há rom szin ten szin te min den 
volt, ami nek kö ze volt a tu risz ti ká hoz. Idén elő ször 
Har gi ta és Kovászna me gye kö zö sen mu tat ta be Szé
kely föld táb la alatt a ré gió kí ná la tát. (A táb la el he
lye zé se nem volt bo nyo da lommen tes, nyi tás előtt a 
ren de zők el tá vo lít tat ták a Szé kely föld fel ira tot, de 
vé gül győ zött a jó zan ész és a táb la ma radt).  A stand 
el ső nap tól az utol só ig nagy lá to ga tott ság nak ör ven
dett. Udrea tu risz ti kai mi nisz ter asszony  a meg nyi
tón is me rős ként üd vö zöl te a szé kely föl di ki ál lí tó kat, 
és ér té kel te a har gi tai és kovásznai tö rek vé se ket. A 
meg nyi tón je len volt a két me gye ta ná csá nak el nö ke, 
Ta más  Sán dor és Bor boly Csa ba, va la mint Ke le men 
Hu nor, az RMDSZ el nök je lölt je. Bor szé ket Mik József 
pol gár mes ter és Bara Már ton, a Ven dég vá rók Szö
vet sé gé nek el nö ke kép vi sel te. A ki ál lí tás ide je alatt a 
lá to ga tó kat Bor sos Or so lya és alul írott fo gad ták. 

 Túl zás nél kül ál lít ha tom, hogy a Ven dég vá rók Szö vet sé gé nek 
a Rom ex pon va ló rész vé tel ed di gi te vé keny sé gé nek  a csú csa, hi
szen vég re or szágvi lág elé tár hat tuk kí ná la tun kat. Ott lé tünk bi
zo nyí tot ta, hogy nem csak Bor szék cimkével el lá tott ás vány víz lé
te zik, de van egy tu risz ti kai po ten ci ál lal ren del ke ző azo nos ne vű 
hely ség is, amely sze re tet tel és ba rát sá gos árak kal (össze ha son lít va 
az át lag árak kal, na gyon ba rát sá gos!) vár ja a ven dé ge ket. Bor szék 
rész vé te le a Szö vet ség és az új vá ros ve ze tés jó kap cso la tá nak és an
nak kö szön he tő,  hogy a tu riz mus fel len dí té sé nek  nem csak nyi lat
ko za tok szint jén, de vég re va ló ban ki emelt fi gyel met szen tel nek. 

Ta pasz ta la tok
A  Szé kely föld  egé szé ben nagy ér dek lő dés nek 

ör ven dett.  Utol só nap Băsescu ál lam el nök fe le sé
gé vel és Udrea mi nisz ter asszonnyal  meg lá to gat ta 
a stan dot (Bor szék ré szé ről 2 üveg si ma víz zel kí nál
tuk, amit el is fo ga dott).  Na gyon so kan meg áll tak a 
bor szé ki stand nál: aki már volt ná lunk, ér dek lő dött a 
für dő te lep ál la po ta fe lől, épí tet teke va la mit az el múlt 
évek ben,  mi lye nek az utak? Egyik leg gya ko ribb kér
dés a ke ze lé sek re, a bor víz für dő re vo nat ko zott.  Né
ha le han go ló volt a ref rén sze rű en is mét lő dő kér dés: 
„dar Borsecul mai există?” vagy a le saj ná ló le gyin tés: 
„Borsecul, săracul...” és per sze to vább áll tak.  Nem 
ke ve sen vol tak, akik el is me rés sel szól tak   az it te ni 
em be rek ked ves sé gé ről, ven dég sze re te té ről, a vi dék 
szép sé gé ről. Szó val ér dek lő dés van. Min den kép pen 
jó, hogy ott vol tunk, bi zo nyí tot tuk, hogy Bor szék 

igen is lé te zik. (A ta más ko dók nak be csü le te sen el mond tuk, hogy 
va ló ban ez a Bor szék nem „az” a Bor szék, ami re em lé kez nek fi a
tal ko ruk ból, de amit oda el vit tünk és rek lá mo zunk, az meg fe lel 
a va ló ság nak.  Azt is el me sél tük, hogy épí tet tek, szé pí tet tek és 
el tö kélt szán dé kunk új já szü let ni). Va la mi na gyon lé nye ges még 
ide kí ván ko zik: amennyi ben rö vid időn be lül nem tör té nik lát
ha tó ja vu lás a für dő te lep ál ta lá nos ar cu la tá ban és a sza bad idős 
te vé keny sé gek kí ná la tá ban (sí pá lya, ke ze lő köz pont vagy strand), 
bár mi lyen  tu risz ti kai vá sá ron va ló rész vé tel hi á ba va ló lesz!  Nagy 
a kon ku ren cia, Bor szék kö ze lé ben új für dő he lyek, üdü lők je len
tek meg, és a ven dég vá laszt hat, vá lo gat hat. A na gyon ba rát sá gos 
árak da cá ra is csak át me ne ti for ga lom ra szá mít ha tunk, a ven dé
get nem fog juk tud ni itt tar ta ni.

// Kolbert Tün de

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 10. szám, 2009. Október
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Ke le men Hu nor ál lam el nök-je lölt 
bor szé ki mun ka lá to ga tá sa

A no vem ber 22i ál lam el nök vá lasz tás kam pá nya ok tó ber 
26án kez dő dött. Rá egy nap ra már Bor szék lát hat ta ven dé gül 
a je löl tet, és az őt kö ve tő stá bot, il let ve Gyerkó Lász ló sze ná tor 
urat, Petres Sán dort a Me gyei Ta nács al el nök ét, Sza bó Ru dol fot 
a Gyergyói Te rü le ti Szer ve zet ügy ve ze tő el nö két. A mun ka lá
to ga tás el ső ál lo má sa a Pol gár mes te ri Hi va tal gyű lés ter me volt, 
ahol Mik Jó zsef pol gár mes ter kö szön töt te a je len lé vő ket és vá
zol ta a vá ros je len le gi hely ze tét, majd egy kö tet len be szél ge tés 
ke re té ben az ál lam el nökje lölt el mond ta, hogy mi ért is fon tos, 
hogy az RMDSz je löl tet ál lít son. El ső sor ban azért, mert a nyá ron 
vég zett köz vé le ményku ta tás ered mé nye kép pen a meg kér de zet
tek 82%a ezt kér te. Má sod sor ban azért, mert a ma gyar ság nak 
ön be csü lés re, ön bi za lom ra van szük sé ge. Har mad sor ban, azért, 
mert a ma gyar ság ér de ke it kép vi sel ni kell, és a kol lek tív jo go
kat ki kell har col ni. Ne gyed szer pe dig, azért mert „be le aka
runk szól ni a köz ügyek in té zé sé be” mond ta Ke le men Hu nor. 
Alul írott szó vá tet te, hogy an nak el le né re, hogy a PSD ki esett 
a kor mány ból, el vesz tet te pre fek tu sa it, még sem vál tot ták le a 
je len le gi fő tan fel ügye lőt. Je löl tünk ho gyan kap ja meg az EMNT 
és MPP tá mo ga tá sát a vá lasz tá so kon, il let ve a re fe ren dum mal 
kap cso la to san mi re buz dít suk a vá lasz tó kat? Az ál lam el nökje
lölt ki hang sú lyoz ta, hogy nem kö töt tek sem mi lyen egyez sé get a 
PSD vel, de el len zék ben en nél töb bet nem tud tak el ér ni. Tő kés 
Lász ló, az EMNT el nö ke tá mo gat ja az RMDSz je löl tet, re mél he
tő leg a MPP is, mert az ál ta luk meg fo gal ma zott ké ré sek ré szét 
ké pe zik a vá lasz tá si prog ram nak. A Re fe ren dum mal kap cso la
to san az volt a vá lasz, hogy NEM el sza vaz za nak, vagy lel ki is

me ret ük sze rint. A fon tos, hogy mi nél töb ben men je nek el sza
vaz ni, hogy az a 67% össze jöj jön. Azt is ki hang sú lyoz ta, hogy a 
2. for du ló előtt nem köt nek sen ki vel egyez sé get, aki nem fo gad ja 
el az RMDSz fel tét ele it.

Ko vács Jú lia is ko la igaz ga tó ki fe jez te ab bé li ag gá lya it, hogy 
az RMDSz cser ben hagy ta a har gi tai pe da gó gu so kat. A vá lasz 
er re az volt, hogy nem hagy ta és nem is fog ja cser ben hagy ni, de 
el len zék ben en nél töb bet nem le he tett el ér ni.

Petres Sán dor is el is mer te, hogy a je len le gi fő tan fel ügye lő 
ka taszt ro fá li san me ne dzse li a tan ügyet. Gyen ge em ber ként is, 
pe da gó gus ként is.

Sza bó Ti bor al pol gár mes ter azt kér dez te az ál lam el nökje
lölt től, hogy mi kor lesz au to nó mia a Szé kely föl dön? A vá lasz: 
kö zép tá von, 67 év múl va. Men ta li tás vál tás ra van szük ség, ami 
nem tör té nik meg egyik nap ról a má sik ra. A re gi o ná lis iden ti
tás tu da tot kell pro pa gál ni, ez jól hang zik a ro má nok fü lé ben is.

Gyerkó Lász ló, sze ná tor sze rint a PSD hát tér egyez sé get kö tött 
a PDL vel, így ma rad ha tott meg a fő tan fel ügye lő poszt já ban.

A je len lé vő köz vé le mény for má lók még sze ret tek vol na kér
dé se ket fel ten ni, de az idő rö vid sé ge mi att er re nem ke rül he tett 
sor. A meg be szé lés után ki men tek te rep re, meg néz ték az el kez
dett Re mény sí pá lya mun ká la ta it, majd to vább men tek a kö vet
ke ző ta lál ka hely szí né re. 

Meg győ ző volt a fi a tal, Har gi ta me gyei ál lam el nökje lölt 
fel lé pé se, hoz zá ál lá sa. Kí vá nunk ne ki sok sze ren csét és mi nél 
több sza va za tot.

// Far kas Ala dár

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

Far kas Ala dár: Pol gár mes ter úr, újabb hó nap telt el, 
és az ol va sók tü rel met le nül vár ják, hogy mi is tör tént ez 
alatt az idő alatt vá ro sunk ban?

Mik Jó zsef: Zsú folt és tar tal mas egy hó nap volt. A 
leg na gyobb meg va ló sí tás a Re mény sí pá lya pro jekt be in
dí tá sa. Vég re, el kez dőd tek a ta laj mun ká la tok, a ver seny
tár gya lást egy hát sze gi cég nyer te meg SC. TERMOGAZ 
COMPANY SA. Kap tunk a Tu risz ti kai Mi nisz té ri um tól 
3,770 mil lió lejt, az Ön kor mány zat 200 ezer lej jel já rul 
hoz zá, a Me gyei Ta nács 50 ezer, és utó lag újabb 30 ezer lej
jel tá mo gat ta a 7,4 mil lió le jes be ru há zást. Ta lán a me gye 
egyik leg mo der nebb sí pá lyá ja lesz, egy fel vo nó há rom éj
sza kai meg vi lá gí tás sal el lá tott pá lyát fog ki szol gál ni, ahol 
hó hi á nyá ban hó ágyúk kal ké szül a mes ter sé ges csú szás ra 
al kal mas anyag. A 60 fé rő he lyes par ko ló és a 40+60 fé rő
he lyes te ra szos ven dég lő a pi he nés re vá gyók óha ja it elé gí ti 
ki. Kö ze lebb ről már ér kez nek a hó ta po sók, a fel vo nó tel jes 
fel sze re lé se. A hi ány zó össze get a Tu risz ti kai Mi nisz té ri
um nak kel le ne biz to sí ta nia, a leg rosszabb eset ben ma gán
tő ke be vo ná sá val in dít juk be a jö vő té len a sí pá lyát.

Saj nos nem tu dok ha son ló szé pet és jót mon da ni a 
gyógyke ze lő  köz pont ról. A kor mány bu ká sa mi att egy
elő re el ma rad a ter vez te tés. A Mi nisz té ri um meg ígér te, de 
a po li ti kai vál ság nem tet te le he tő vé a pén zek ki uta lá sát. 

Kel lett vol na kap junk 100 ezer eurót, ami ből ki tud tuk 
vol na fi zet ni a ter ve zé si mun ká la to kat. Re mél jük a vá lasz
tá sok után az RMDSz új ra a kor mány ban lesz, és ak kor 
meg kap juk ezt az össze get.

A 128as me gyei út, BorszékOrotva kö zött fel újí tás 
alatt van. Meg kell szé le sí te ni 89 mre, hogy a víz le ve ze tő 
fe dett sán cok, meg az út pad ka is be le fér jen a nem zet kö zi 
nor mák ba. Az idén egy há rom kmes sza kasz kel le ne el
ké szül jön. Saj nos, itt is van nak gond ja ink, ker tek ből, ud
va rok ból kell be ven ni, a be ton vil lany osz lo po kat el kell 
köl töz tet ni, tám fa la kat kell épí te ni. De ha el ké szül, ez 
lesz a vá ros leg mo der nebb ut cá ja. Ten gely súly kor lá to zás 
lesz be ve zet ve, hogy meg is ma rad jon ez a be ru há zás. A 
mun ká la tok jó ütem ben ha lad nak, a gyergyószentmiklósi 
FUNDAMENTA Rt. jó vol tá ból.

A fi a ta lok nak szánt 20 apart ma nos la kás is el ké szült, 
most fo lyik azok szét osz tá sa. A jo go sul tak meg kap ták az 
ér te sí tést és ha vál lal ják a ve le já ró költ sé ge ket no vem ber
ben be köl töz het nek. Csak egy bú vár szi vattyú és víz tar tály 
be kö té se van hát ra, ami biz to sít ja az ivó vi zet. Foly nak a 
mun ká la tok a szo ci á lis la ká sok nál is. Kap tunk újabb 300 
ezer lejt, ami ből meg épül a ka zán ház.

folytatás a 6. oldalon
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Lás suk meg a dol gok lé nye gét!  
- Be szél ge tés Ke le men Hu nor ál lam el nök je lölt tel -

A bu kás hő se i re em lé kez tek

Ke le men Hu nor 1967. ok tó ber 18-án szü le tett Csíkkarc-
falván. Az is ko la csa pa tá ban ho ki zott, a kö zép is ko lát Ma-
ros vá sár he lyen vé gez te. A ko lozs vá ri Ag rár tu do má nyi Egye-
te men szer zett ál lat or vo si dip lo mát, az tán fi lo zó fia sza kot 
végzett a Babes-Bolyai Egye te men. Volt új ság író a ko lozs vá ri 
köz szol gá la ti rá di ó ban, szer kesz tett iro dal mi fo lyó ira to kat. 
1997-ben ke rült a po li ti kai élet be, ál lam tit kár lett a kul tu rá-
lis mi nisz té ri um ban. Ké sőbb par la men ti kép vi se lő, 2007-től 
az RMDSZ ügy ve ze tő el nö ke, több szö rös kam pány fő nök. 
No vem ber 22-én min den ro má ni ai ma gyar ér de ke it kép vi se li 
az el nök vá lasz tá son. 

Le hete 2009ben ma gyar el nö ke Ro má ni á nak?
So kan azt mond ják, hogy 2009ben még nem érett meg a 

hely zet Ro má ni á ban ar ra, hogy ma gyar je lölt in dí tá sa va ló di 
esé lyek kel ke cseg tes sen. Ne kem az egyik el len ér vem er re az, 
hogy ami kor vá lasz tá si küz de lem ről van szó, a po li ti kai te ret 
nem sza bad át ad ni más nak. Más részt pe dig a ro má ni ai ma gyar
ság po li ti kai prog ram ját sen ki nem fog ja meg fo gal maz ni, kép
vi sel ni he lyet tünk. Egy kö zös ség iga zi ere je a vá lasz tá so kon lát
szik iga zán, ilyen kor tud ja fel mu tat ni élet ké pes sé gét, ilyen kor 
tud ja meg erő sí te ni ön be csü lés ét. Én úgy lá tom, hogy meg tud
juk  mu tat ni egy egész or szág nak, sőt, egész Eu ró pá nak, hogy 
a ro má ni ai ma gya rok ké pe sek olyan je löl tet ál lí ta ni, aki helyt
áll na az ál lam el nö ki tiszt ség gel já ró fel ada tok el vég zé sé ben.  
Szó sincs el ve szett sza va za tok ról! 

Ami kor a sa ját jö vőnk ről sza vaz ha tunk, ak kor a mi sza va
za tunk nem ve szik el. Ami kor a sa ját ér té ke ink re adunk le sza
va za tot, az ak kor sem ve szik el, ha a je lölt nem lesz ál lam el nö ke 
en nek az or szág nak eb ben az esz ten dő ben. Az a ro mán je lölt, 
aki nem jut be a má so dik for du ló ba a ma gyar sza va za tok nél
kül, az nem ért meg az ál lam el nök ség re. Te hát szó sincs el ve
szett sza va za tok ról Ép pen ezért kö te les sé gem nek ér zem, hogy 
ar ról be szél jek, mi lyen Ro má ni át kép ze lünk el az er dé lyi ma
gyar ság nak. 
Re for mok ra van szük ség! 

Egy ál lam el nökvá lasz tá son nem le het meg ke rül ni az or szá
gos prob lé má kat, pél dá ul: ho gyan kel le ne ki néz nie Ro má ni á nak. 
Az el múlt öt év ben fel bo rul ni lát szott az in téz mé nyek – ál lam

el nö ki hi va tal, kor mány, al kot mány bí ró ság – köz ti vi szony. A 
köz igaz ga tás na gyon bü rok ra ti kus, nem ha té kony, fon tos len ne 
egy sze rű sí te ni. Re form ra szo rul nak a nagy el lá tó rend sze rek is.  
A ré gi ók át szer ve zé se nem csak ma gyar ér dek

A jö vő ben lét fon tos sá gú ak lesz nek a fej lesz té si ré gi ók, nem 
mind egy, mi ként ala kít ják ki őket. Az RMDSZ be nyúj tott egy 
er re vo nat ko zó tör vény ter ve ze tet, hi szen ab szurd a je len le gi 
hely zet: a mes ter sé ges és ala csony ha tás fo kú fej lesz té si ré gi ók 
he lyett ki sebb, ám min den szem pont ból össze füg gő, kö vet ke
zés kép pen ha té ko nyabb ré gi ó kat kell ki ala kí ta ni Ro má ni á ban. 
A ré gi ók át szer ve zé se nem csak ma gyar ér dek, nem csak az 
RMDSZ ér de ke, ha nem az egész or szá gé.
Az egy ka ma rás Par la ment nem meg ol dás a ha zai de mok rá
cia szá má ra

Sze rin tem a Par la ment egyik há zát sem kell meg szün tet ni, 
ha nem a mos ta ni tól el té rő kom pe ten ci á kat kell ru ház ni a Fel ső
ház ra. A Sze ná tus amo lyan ré gi ók ta ná csa kel le ne hogy le gyen, 
amely a re gi o ná lis fej lesz tés, a kül po li ti ka, a biz ton ság po li ti ka 
és hon vé de lem, va la mint az ener gia po li ti ka te rü le ten tör vény
kez het, a töb bi szak te rü le tet a Kép vi se lő ház sza bá lyoz ná, így  
a két ház el té rő ha tás kö rei ki egyen sú lyo zott és rep re zen ta tív 
kép vi se le tet je len te né nek.
Ro má nia nem nem zet ál lam 

Az el múlt 20 év alatt Ro má ni á ból egy köz pon to sí tott, lát
szó lag erős ál lam lett, azon ban e mö gött szá mos prob lé ma és 
konf ik tus ve szély hú zó dik. Nem fo gok 800 km au tó pá lya és 
120 híd meg épí té sé ről be szél ni, mert nem az ál lam el nök dol
ga ez zel fog lal koz ni. Ar ról be szé lek, hogy ke rül jön ki Ro má nia 
al kot má nyá ból a kor mány fe le lős ség vál la lá sá nak a le he tő sé ge, 
szűn je nek meg a sür gős sé gi kor mány ren de le tek, va ló sul jon meg 
az ál lam in téz mé nyei kö zöt ti egyen súly.  A Ro mán Al kot mány 
egyes cik ke lyét min den kép pen mó do sí ta ni kell. Ne ért sen fél re 
sen ki, nem az zal a szö veg résszel van ba junk, amely Ro má ni át 
egy sé ges és fel oszt ha tat lan or szág ként ha tá roz za meg, ha nem a 
nem ze ti ál lam ki fe je zést sze ret nénk tö rül ni. Ro má nia la kos sá
gá nak több mint 10%a a va la mi lyen nem ze ti ki sebb ség hez tar
to zik, eb ből 7% ma gyar. Ez az or szág csak pa pí ron le het nem ze ti 
ál lam, a va ló ság más ról szól.

Ha gyo mány sze rű en az idén is sor ke rült a 13 már tír tá bor
nok ki vég zé sé nek meg em lé ke zésé re. Dé li 12 óra kor a bor szé ki 
Zimmethausen Is ko la köz pont fo lyo só ján ke rült sor a meg em lé
ke ző ün nep ség re, ame lyet Ballai Er zsé bet ma gyar nyelv sza kos 
ta nár ké szí tett elő. A fel lo bo gó zott fo lyo són, a kis asz tal ká kon 
ég tek az el mú lás gyer tyái. Min den gyer tya mel lett egy nagy
mé re tű név jegy kár tya a 13 vér ta nú ne vé vel. Straff Bar ba ra VI. 
osz tá lyos ta nu ló rö vi den is mer tet te a 160 év vel ez előtt tör tén te
ket, majd az al ka lom hoz il lő ver sek és ének szá mok hang zot tak 
el. A mű sor má so dik fe lé ben meg hall gat ták azt az em lék CDt, 
amit a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge ado má nyo zott is ko lánk nak, 
és amely A ma gyar sza bad ság szent jei Az ara di ti zen hár mak 
cí met vi sel te. Az ün nep sé gen je len vol tak az osz tá lyok kép vi se
lői, pe da gó gu sok és szü lők.

Dél után négy óra kor Alsóborszéken az Em lék park ban ko
szo rú zá si ün nep sé get tar tot tak az 184849es hon vé dek em
lék osz lo pá nál. Ko szo rú zott a vá ro si RMDSz és a Pol gár mes te ri 
Hi va tal. Saj nos a ko szo rú zá si ün nep sé get tel jes passzi vi tás jel
le mez te. Nem ezt ér dem lik azok a hő sök, akik éle tü ket ad ták a 
sza bad sá gért, a ha zá ért. A tá bor no ki kar mint egy 40%át ki vé
gez ték, de raj tuk kí vül még több szá zan es tek a meg tor lás ál do
za tá ul. Iga zi nem zet egye sí tő össze fo gás volt, a ma gya rok mel lett 
volt szlo vák, szerb, hor vát, oszt rák, né met, zsi dó, meg ör mény 
ka to na is, aki éle tét ál doz ta fel a sza bad sá gért.  Több oda fi gye
lést, há lát kel le ne ta nú sí ta ni irán tuk, hi szen ők az éle tü ket ad
ták, mi csak a sza bad időnk ből kel le ne ál doz zunk egy ke ve set.

// Far kas Ala dár



Mó do sít hat nánk a ki fe je zést úgy is, 
hogy be szél ni kell. És ol vas ni is kel le
ne. Em be rek va gyunk, tár sas lé nyek, kö
zös ség ben élünk. Cse le ke de te ink szó be li 
meg nyil vá nu lá sa ink ban él nek. A be széd 
is cse lek vés, tett. A szó, a be széd mód ja 
mi nő sí ti az em bert. Az em be rek egy más 
kö zöt ti be széd be li kap cso la ta messze túl
mu tat a nyelv he lyes sé gi kér dé se ken, ám 
en nek el le né re na gyon is össze függ ve lük. 
Szó ból ért az embertartja a köz mon dás, 
de az már egy ál ta lán nem mind egy, hogy 
a sza vak nak mi a köz vet len vagy az át
vitt je len té sük, ér zel mi töl te tük, a be szé
lő part ner re gya ko rolt ha tá suk. Sze re pet 
játsz hat nak a köl csö nös meg ér tés ben a 
má sod la gos je len tés hor do zók is, mint a 
váll vo no ga tás, le gyin tés, fej csó vá lás, arc
fin to rok stb., de el sőd le ges funk ci ó ja még
is  a han gos be széd nek van.

Mai ro ha nó vi lá gunk ban (még is) 
egy re ál ta lá no sab bá vá lik a nyeg le, ud va
ri at lan be széd, sőt a nyel vi dur va ság, fa
ra gat lan ság is. A jól ne velt ség vagy az el
len ke ző je min de nek előtt az il le tő  be széd
mód já ból ál la pít ha tó meg. Ab ból, ho gyan 
kö szön va la ki nek, mi lyen meg szó lí tást 
hasz nál. A kö szö nés, ha el hang zik már 
ud va ri as ság szám ba megy, kü lö nö sen nap
ja ink ban, ami kor köz vet len szom szé dok 
is el mu laszt ják (sok szor) pe dig na pon
ta ta lál koz nak. Szo mo rú an ta pasz ta lom 
szin te fo lya ma to san, hogy az is ko lá ban is 
csak azok a ta nu lók kö szön nek ta ná ra ik

nak, akik kel tan órá kon ta lál koz nak. Pe dig 
„is me rő sök” va gyunk, és az is me rő sök nek 
kö szön ni kell. Az én fa lu si is ko lám ban 
(Magyarózdon) az egyik leg fon to sabb vi
sel ke dé si, ma ga tar tá si sza bály volt, hogy: 
„az úton min den em ber nek  kö szö nünk”, 
el mu lasz tá sá ért megróvást kap tunk, még 
a szü le in ket is fi gyel mez tet ték a hi á nyos 
ne ve lé sünk re.

  Be szé dün ket sok té nye ző be fo lyá
sol ja, de leg na gyobb je len tő sé ge az ol va
sás nak van. Be szé dünk árul ja el kul tú rán
kat, tá jé ko zott sá gun kat is, szó kin csünk 
gaz dag sá gát, sze gény sé gét is. Gya kor ló 
ta nár ként ren ge teg ér té kes idő megy el a 
szó ma gya rá zat ok kal, bor zasz tó fon tos nak 
tar tom a szó kincs fej lesz tést. Szo mo rú tény 
az is, hogy a gye re kek ke ve set ol vas nak, a 
leg jobb mód sze rek sem se gí te nek (pl. el
kezd jük a tör té ne tet az órán, fel kelt jük 
az ér dek lő dést a foly ta tás ra, be fe je zés re, 
fel hív juk a fi gyel met az es ti, el al vás előt ti 
15 per ces ol va sás álom ba rin ga tó ha tá sá
ra stb). Ez zel ma gya rá zom azt a tényt is, 
hogy a ta nu lók be széd kéz sé ge  gyen ge. Fe
le lés kor is el hang zik egy két mon dat, utá
na kér dés re vár nak, mert kép te le nek szö
ve get al kot va be szél ni egy té má ról.

Be szél ni kell! Hi ány pót lás cél já ból is, 
hi szen az ok ta tá si in téz mé nyek ben már a 
leg al só szin te ken is sok szor csak „ik szel
ni” kell, teszt kér dé sek nem igé nyel nek fo
gal ma zást, va gyis még egyet len ép kéz láb 
mon da tot, sőt szót sem kell le ír ni. 

Be szél ni kell! Nem el ső sor ban a 
nyelv gya kor lás cél já ból, ha nem azért, 
hogy el ide ge ne dő vi lá gunk ban (köz hely, 
de iga zabb, mint bár mi kor) fenn tart suk 
az em be ri  kap cso la to kat. Nap ja ink ban a 
be szél ge tés, ol va sás, le ve le zés lu xus cik ké 
vált, mert idő igé nyes. Sok szor a csa lád ban 
is az „igen”, „nem” mód szer ter jed, sem
mit mon dó sé mák he lyet te sí tik a hosszabb 
pár be szé det.

Ol vas ni kell! Az ol va sás nem le het di
vat ja múlt, ré gi mó di szo kás; pró bál juk a 
köz mon dás igaz sá gát, „A könyv a leg jobb 
ba rát”– egy jó könyv  ta nít, jó kedv re de rít, 
bár mi kor elő ve he tő hű ba rát. Pró bál junk 
ki sebb gye re ke ink kel együtt, egy szer re ol
vas ni, ké sőbb meg be szél ni az ol va sot ta kat; 
ju ta lom és aján dék köny ve in ket ne te gyük 
ol va sat la nul polc ra.

Tár sa log junk! Hi szen az ér tel mes tár
sal gás az agy mű kö dést is serkenti. Beszé
lőnek, hall ga tó nak, az em ber lel ké nek tesz 
jót, ha oda fi gyel nek rá, ha jól ki be szél he ti 
ma gát. Eh hez azon ban az kell, hogy mi is 
oda fi gyel jünk, fél be sza kí tás nél kül vé gig
hall gas suk még ak kor is, ha nem fo gal maz 
tö ké le te sen, vagy hi bák kal tar kít va be szél. 
Ha va la ki se hogy sem be szél, az na gyobb 
baj, mint ha hely te le nül be szél.

 Mert a mi tá ja in kon az anya nyelv 
hasz ná la ta ma gát a meg ma ra dást je len ti.

// Ballai Er zsé bet
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TÜN DÉR KERT – VA LÓ SÁG  –  KUL TÚ RAAb lak
Ab lak va gyok, fi nom, vé kony üveg ből.
A sár kí vül ről van, mely rám ta pad.
Meg néz he ted még is ben nem ma gad,
meg iga zít ha tod ha jad, a ken dőd.

Be lő lem néz ki bent ről a vi lág ba,
kit a szom széd min den ség ké pe vonz,
lát ni a mú lót s me lyet véd a bronz,
mit ma ki dob nak s mit már véd hi á nya.

Ab lak va gyok   be zár va vagy ki tár va.
Ki nyit nak s már is ház hoz jött a nyár.
Té len vi rá got kép zel rám az ár va,

a fog va cog va tű nő nap su gár.
És van, ki né ha meg tisz tít na könnyel
vagy légy pisz kot bá mul raj tam kö zönnyel.

2009. au gusz tus 7. 
// Kamenitzky An tal

A Fő nix ze ne kar és az Ének lő Szü lők 
Ka ra Pá pá ról. Az Eu ró pa szer te is mert 
(er dé lyi) Szent egy há zi Gyer mekfil har
mó nia. A hely bé li  If ú sá gi Ze ne kar, és 
nép tánc együt te sek, va la mint szó lis ták, 
a könnyű ze ne, és a nép dal ének lés te rü
le té ről. De volt könyv be mu ta tó is, köl tői, 
és hely tör té ne ti kö te tek is mer te té se.

Ter mé sze te sen étel – ital, és a ze ne 
után es te tá bor tűz. Va sár nap dél előtt pe
dig sza bad té ri szent mi se.

Szó val a rossz  kör nyék be li és he
lyi utak el le né re  ren ge te gen oda ta
lál tak ezek re a ren dez vé nyek re, mi vel 
szál lás a hely bé li ek nél bő ven akadt, és 
rá adá sul, a már elég gé is mert EMI tá
bor kö vet ke zett az utá na va ló hé ten, 
Gyergyószentmiklóson. Ott Tő kés Lász ló 

mel lett vagy so rá ban: Egyed Ákos tör
té nész, Wittner Má ria ma gyar or szág
gyű lé si kép vi se lő, Vona Gá bor a Job bik 
el nö ke, és szám ta lan ma gyar or szá gi és 
hely bé li együt tes (Kor mo rán, Be at ri ce, 
Kárpátia  stb.) szol gál ta a Tusványosi ta
lál ko zó után a leg szín vo na la sabb nyá ri 
összmagyar ta lál ko zók jö vő te rem tő ese
mé nyét.

Igen ör ven de tes, hogy a mai le tar gi
kus ál la po tok da cá ra a Tün dér kert, va
gyis az er dé lyi táj, az em be ri kö zös sé gek 
meg tar tot ták va rá zsu kat, meg mu tat ják a 
to le ran cia ha gyo má nyos ér té ke it. Le het, 
hogy pont azért mert er re len ne szük sé ge 
most itt Eu ró pá ban, eb ben a kre ált vál
ság ban a ma gyar ság nak és a töb bi nem
zet nek is.

  // Pethő Lász ló Árpád

folytatás az előző lapszámunkból



Eu ró pá ban éven te több 
mint 7000 pe da gó gus ve szi 
igény be a Comenius prog ram 
to vább kép zé si le he tő sé ge it. Ez 
a prog ram, le he tő sé get biz to sít 
to vább kép zés re és mun ka vál
la lás ra. Új, ha té kony mun ka
mód sze re ket le het meg is mer
ni. A „Ta nul ni éle tünk vé gé ig” 
prog ra mot a Comenius Ala pít
vány mű köd te ti, vissza nem té
rí ten dő köl csö nök for má já ban 
biz to sít ja a pe da gó gu sok fo lya
ma tos kép zé sét.

Ha son ló le he tő ség ben ré
sze sül tem én is, jú ni us 826. 
kö zött részt vet tem az an gol ta
ná rok mód szer ta ni kép zé sén, 
Ang li á ban, Plymouth vá ro sá
ban a May Flower ne vű is ko
lá ban. A kép zés nek há rom ki
tű zött cél ja volt: el mé lyí te ni a 
nem an gol nyel vű ta ná rok an
gol nyelv tu dá sát, a brit kul tú ra 
jobb meg is me ré se és új ta ní tá
si mód sze rek ki pró bá lá sa. Ez 

utób bi volt a leg iz gal ma sabb. 
Ro má ni á ból hár man vol tunk, 
egy észt és egy len gyel kis
lánnyal al kot tunk egy cso por
tot. Mun kánk alap ját a ta pasz
ta la tok, ki cse ré lé se je len tet te. 
Szá mom ra ez nagy sze rű al ka
lom volt új él mé nyek szer zé
sé re, az ön ér té ke lés re, to vább
kép zés re, to vább ta nu lás ra.

Ezt a kép zé si for mát ha
son ló mó don bár ki igény be 
ve he ti, fel kell ke res ni a www.
anpcdefp.ro veboldalt, ahol 
min den szük sé ges in for má ció 
ren del ke zés re áll. Me gye szin
ten Ta ma ra Proca tan fel ügye
lő nő ha tás kö ré be tar to zik az 
eu ró pai in teg rá ci ós to vább
kép zés, hoz zá kell bi za lom mal 
for dul ni. Re mé lem töb ben is 
ked vet kap nak, és fel zár kóz
nak a kü lön bö ző eu ró pai szin
tű kép zé si for mák hoz.

 // Rutter Ilinca 
an gol nyelv ta nár nő

Las san már több éves ha
gyo má nya van an nak, hogy 
ok tó ber ben meg másszuk a 
Csalhót, vi dé künk egyik leg is
mer tebb hegy sé gét. Ez tör tént 
az idén is. 12 bor szé ki és hat 
gyergyói EKEtag ta lál ko zott 
a Dó ka me ne dék ház nál. Mi 
Bor szék fe lől, Durău érin té sé
vel vág tunk ne ki a már ha vas 
Csalhónak. A Gyergyóiak, a 
Gyilkostó, Bé kás szo rost el
hagy va, a Bé ká si víz tá ro zó 
szom széd sá gá ban lé vő Hegy
for rás me ne dék ház tól in dul
tak. A hű vös reg gel, meg a hó 
el vet te ugyan né hány ta nu ló
nak és tu ris tá nak a ked vét, és 
nem vál lal ták a tú rát. Bán hat
ják, mert na gyon jó ki rán du
ló idő nek szá mí tott a né hány 
fo kos hő mér sék let. Meg áll
tunk egy for ró tea ere jé ig a 
Fântânele me ne dék ház nál, 
majd újult erő vel vág tunk ne
ki a me re dek hegy ol dal nak. 
Ki sebbna gyobb pi he nők kel 
fel ér tünk a me ne dék ház hoz, 
de előt te meg cso dál tuk a Da
ra bont kucs má ját, amely im
po záns szik la, le nyű gö zi a 
ter mé szet ba rá to kat. Út köz ben 
meg áll tunk a tan ös vény majd 
va la mennyi stá ci ó já nál, el ol

vas va a tud ni va ló kat: mi lyen 
ál la tok, nö vé nyek és geo ló gi ai 
for mák vár ják az ide lá to ga
tó kat. Va ló ban egy rend kí vül 
gaz dag Nem ze ti Park kel lős 
kö ze pé ben vol tunk, ahol a 
Natura 2000 mint egy 7 739 
hek tá ron fek szik. Kö zel 1 100 
ge rinc te len faj él itt, 121 ma
dár faj, 30 em lős, 8 ra ga do zó, 
mint egy 17 faj ta hal és tíz két
él tű faj. A 6x1 kmes Ocolaşul 
Mare pla tó tu do má nyos ku ta
tás ra fenn tar tott fenn sík, ide 
nem en ged nek be „föl di ha lan
dó kat”. A Dó ka csúcs el ső nap 
cso dá la tos lát ványt nyúj tott, 
más nap már csak köd ben sej
lett, hogy hol is van. A fagy tól 
meg der medt és hó val bo rí tott 
tör pe fe nyők nyúj tot tak fe lejt
he tet len lát ványt. A vö rös áfo
nya is meg fagy va la pult a hó 
alatt, így nem tud tuk meg kós
tol ni. Va sár nap beeresz ked
tünk a Duruitoare víz esés hez, 
amely a Ke le ti Kár pá tok ta lán 
leg lát vá nyo sabb víz esé se. Nem 
cso da, hogy lép tennyo mon 
tu ris ták kal ta lál ko zik az em ber. 
Szo mo rú szív vel hagy tuk el a 
vad re gé nyes tá jat, meg ígér ve, 
hogy jö vő re új ra el jö vünk.

// Far kas Ala dár

2009. ok tó ber 17én, szom
ba ton reg gel az is ko la busszal el
in dul tunk Durăuba, ahon nan 
osz tály fő nö künk Far kas Ala dár 
és Lő rinc Er zsé bet ta ní tó nőnk kí
sé re té vel gya log in dul tunk ne ki a 
ha tal mas nak lát szó Csalhónak. 
Kis csa pa tunk tag jai: Csibi Pál
ma, Eigel Szi lárd, Ele kes Gel lért, 
Gál Ti ha mér, Koz ma Bigitta, 
Mosneág Szi dó nia, Pé ter Edi
na, Rutter Ba lázs, Sza bó Dá vid, 
Váradi Re be ka.  

Sok idő és fá ra dal mas má
szás után meg ér kez tünk el ső 
meg ál ló he lyünk höz a Fântânele 
me ne dék ház hoz, ahol fel töl töt tük 
ma gun kat és úgy 30 perc múl va 
to vább áll tunk.

Vég ál lo má sunk, a Dochia 
me ne dék ház, egy re messzebbnek 
tűnt. Már szin te fel ad tuk a re
ményt, hogy oda érünk, mi kor 
meg pil lan tot tuk a me ne dék há
zat. Be ér tünk a szál lás hely re, és 
el he lyez tük cso mag ja in kat a szo
bák ban. Egy gyors át öl tö zés után 
le men tünk az ebéd lő be. Mi u tán 

meg rak tuk a ha sun kat, már csak 
azon kel lett gon dol kod ni, hogy 
mi vel tölt sük el a le fek vé sig ma radt 
időt. De min ket nem kel lett fél te
ni, na gyon jól fel ta lál tuk ma gun
kat. El ér ke zett az es te és ne künk 
már 1011kor leg na gyobb saj
ná la tunk ra le kel lett fe küd nünk. 
Reg gel már 7 óra kor kel tünk és 
egy gyors reg ge li után 9 óra kor 
vissza in dul tunk a Fântânele me
ne dék ház hoz. Oda ér ve egy 30 
per cet pi hen tünk, utá na el in dul
tunk a Duruitoare víz esés fe lé. 
Mi kor oda ér tünk, gyö nyö rű lát
vány tá rult elénk. Egy két szin
tes, több tíz mé ter ma gas víz esés 
lát vá nya fo ga dott, ami le nyű gö ző 
volt. Itt fal tunk egy pá rat, majd is
mét út ra kel tünk, de most Durău 
fe lé, ahol az is ko la busz már várt 
min ket. Kb. 1óra és már a bu szon 
ül tünk és jöt tünk ha za fe lé.

  Ez a tú rá zás na gyon jót tett 
csa pa tunk össze han go lá sá nak. 
Re mél jük, hogy lesz még ilyen tú
rá zá si le he tő ség.

// Váradi Re be ka, VII. b.

Egységes turisztikai 
információs 
rendszer

A Borszék Fellendítéséért Egyesület 6.000 lej támogatást nyert 
el Hargita megye Tanácsától, amelyből egységes turisztikai infor
mációs rendszer: irányjelző táblák a fontosabb turisztikai objektu
mok felé, információs táblák és turisztikai térképek készültek. A 
projekt során felújítódik az Arany János pihenőhely is a katolikus 
plébániával szemben. 

A fenti összeghez a Vendégvárók Szövetsége 4.000 lejt, a Bor
szék Fellendítéséért egyesület 2.000 lejt valamint a borszéki Polgár
mesteri hivatal 5.000 lejt tett hozzá.

Jövő tavasztól a panziók is egységes irányjelző táblákkal lesz
nek kijelezve.
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To vább kép zés és új ba rá tok 
egy eu ró pai or szág ban

csalhói tú ra

A fe lejt he tet len 
Csalhó
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Ok tó be ri ta nács ülés Bor szé n
Ok tó ber 13án tar tot ta a bor szé ki ön

kor mány zat a ren des ha vi ta nács ülés ét. A 
ta valy lét re ho zott és az Ön kor mány zat hoz 
tar to zó Vá ros fej lesz té si R.T. be szá molt az 
egy év alat ti meg va ló sí tá sa i ról. A 16 sze
méllyel dol go zó cég több mint négy ezer 
lej pro fi tot va ló sí tott meg. A ta nács ülé
sen jó né hány fon tos dön tés szü le tett. A 
Transpagony pá lyá zat író cég el ké szí tet te 
vá ro sunk zöld öve ze té nek a rehabilításáról 
szó ló pá lyá za tát, amellyel a Kör nye zet vé
del mi Alap nál pró bál ko zunk. Re mél jük si
ker rel. Ez ál tal 21 436 négy zet mé ter park és 
zöld öve zet szü let ne új já. Lé vén, hogy óvo
da szin ten a gye rek lét szám vé sze sen meg
csap pant, az in téz mény meg szűnt, mint 
önál ló jo gi sze mé lyi ség, össze kel lett von ni 

a Zimmethausen Is ko la köz pont tal. Vég re, 
ab ban a hely zet ben va gyunk, hogy el fo gad
hat tuk az új sí pá lya meg va ló sít ha tó sá gi ter
vét. Egy 700 m hosszú, 3 pá lyá ból ál ló 2 hó
ágyú val, hó ta po só val, éj sza kai vi lá gí tás sal, 
60 fé rő he lyes par ko ló val, egy 40+60 fé rő
he lyes ét te rem mel el lá tott pá lyá ról van szó. 
Egy má sik jó hír, hogy ké szen van az ANL 
tömb ház, és szét le het osz ta ni az igény lők 
kö zött. A gond az, hogy 88 je lent ke ző kö zül 
kell ki vá lasz ta ni azt a né hány ked vez mé
nye zet tet, aki la kás hoz jut hat. Az ok tó ber 
kö ze pén meg szer ve zés re ke rü lő Tu risz ti kai 
Vá sá ron vég re vá ro sunk is részt vesz. Egy 
stan don be mu tat ko zik a töb bi Har gi ta és 
Kovászna me gyei für dő vá ros sal együtt. A 
tes tü let el fo gad ta a Har gi ta me gyei kö zös

sé gek kö zöt ti Tár su lás hoz va ló csat la ko zást, 
ab ban a re mény ben, hogy ez ál tal na gyobb 
pá lyá za tok ba is be tu dunk lép ni. Újabb 
költ ség ve tés mó do sí tás ra ke rült sor, mert 
a plusz 30 ezer lejt más cél ra kel lett át cso
por to sí ta ni, el len ben a 2010es he lyi adó kat 
és il le té ke ket egy kor mány ren de let ér tel mé
ben 15, 26%al kel lett meg nö vel ni. A for ga
lom kor lá to zás be ve ze té se bi zo nyos út sza
kasz okon ko mo lyabb vi ta té mát je len tett, 
ugyan is nem min den ki ér tett egyet ez zel, 
il let ve a ki sza bott il le ték kel. A te le fon le hall
ga tá sok kor sze rű rög zí té sé re át ad tunk 20 
négy zet mé ter te rü le tet, az il le té kes szerv
nek, an ten na épí tés cél ból tíz év re. Szí ve sen, 
ha mu száj!

// Far kas Ala dár

Ha las san is, de ha la dunk úgy a FelsőBorszéki pi
ac mo der ni zá lá sá val, mint az AlsóBorszéki park ki
ala kí tá sá val. Ne ki fog tunk egy fás szín meg épí té sé nek az 
új Sport csar nok mel lé, amely he lyet biz to sít a fű tés hez 
szük sé ges tü ze lő nek.

Ok tó ber 1518 kö zött részt vet tünk az utol só húsz 
év ben elő ször a az Or szá gos Őszi Tu risz ti kai Vá sá ron, a 
ROMEXPOn. Har gi ta me gye és 13 har gi tai, tu riz mus sal 
fog lal ko zó cég vett részt, köz tük Bor szék is. Az ide gen
for gal mi iro dák ér dek lő dést ta nú sí tot tak Bor szék iránt.

Far kas Ala dár: Kö ze leg az ál lam el nök vá lasz tás. 
Bor szék ho gyan éli meg ezt az ese ményt?

Mik Jó zsef: A kam pány már ja vá ban fo lyik. Vá ros
szin ten 655 tá mo ga tó alá írást gyűj töt tünk Ke le men Hu
nor nak az RMDSz ál lam el nök je lölt jé nek. Ez úton sze
ret nék kö szö ne tet mon da ni, mind azok nak, akik alá írá
suk kal tá mo gat ták je löl tünk in du lá sát. Ok tó ber 27én 
te le pü lé sün kön volt Ke le men Hu nor, aki meg lá to gat ta az 
épü lő sí pá lyát, ta lál ko zott a vá ros ve ze té sé vel és az in
téz mény ve ze tők kel. Re mél jük, hogy vá lasz tás után, az 
RMDSz új ra a Kor mány ban lesz, és foly tat ni tud juk az 
el kez dett mun ká la to kat.

Far kas Ala dár: A Bor vi zek út ja meg fe nek lett? Mos
ta ná ban nem hal la ni sem mit er ről a nagy sza bá sú be ru
há zás ról?

Mik Jó zsef: A ver seny tár gya lást a bu da pes ti BE TON
ÚT Rt és te mes vá ri CONFORT Rt kon zor ci um nyer te 
meg, már ci us ban in dul nia kel lett vol na a pro jekt nek, de 
az el múlt 6 hó nap ban csak az egy más ra mu to ga tás volt 
jel lem ző, egyik cég sem volt haj lan dó el kez de ni a mun kát 
egyet len hely szí nen sem. A Fej lesz té si Mi nisz té ri um nyo
má sá ra ok tó ber 22én meg ke res tek a Confort Rt ré szé ről 
és je lez ték, hogy no vem ber ele jén el kez dik a Bor vi zek út
ja mun ká la ta it Bor szé ken. Ide je len ne kez de ni ha bár az 
idő já rás mi att nem hi szem, hogy so kat tud ná nak dol goz
ni, de leg alább a ta laj mun kát va la mint a szenny víz ve ze

ték cse ré jét még a tél be áll ta előtt el vé gez nék. Iga zán csak 
ak kor hi szem, ha dol goz ni lá tom a cég mun ká sa it.

Far kas Ala dár: Az Eu ró pai Unió Élel me zé si Ké szen
lé ti Alap já ból jut tat nak lisz tet és cuk rot a rá szo ru lók nak. 
Bor szé ken há nyan ré sze sül nek eb ből a se gély ből?

Mik Jó zsef: Va ló ban a múlt hé ten meg ér ke zett 2256 kg 
fi nom liszt, amit már szét is osz tot tunk, kö vet ke zik a cu
kor szét osz tá sa. Er re a se gély re azok a csa lá dok jo go sul tak, 
akik jö ve del me az ál la mi lag sza va tolt minimáljövedelem 
alatt van, il let ve a mun ka nél kü li ek, a 400 lej alat ti nyug dí
ja sok és az 1es és 2es fo gya ték kal élők, össze sen, mint egy 
143 sze mély. Kap nak 15 kg fi nom lisz tet és 4 kg cuk rot.

Far kas Ala dár: Mi lyen más gon dok kal küzd a vá ros
ve ze tés je len pil la nat ban?

Mik Jó zsef: Saj nos to vább ra is dí vik a van da liz mus. A 
nem rég el ké szí tett ját szó tér hin tá it szét ver ték, az új ut cai 
sze mét ko sa ra kat rend sze re sen szét sze dik, a Pe tő fi for rás 
mel let ti sze mét tá ro lót fel gyúj tot ták, több in for má ci ós táb
lán kat szét tör ték a für dő te le pen, a sze me tet szét szór ják. 
Jö vő év től kez dő dő en sze ret ném, ha tér fi gye lő ka me rá kat 
sze rel nénk fel a vá ros kü lön bö ző pont ja in. 

Fel hí vom a la kos ság fi gyel mét, hogy a bon tá sok ból 
szár ma zó hul la dé kot ne dob ják a sze mét be, mert a szol
gál ta tó cég nem vi szi el, de az er dő alá se szál lít sák, ha nem 
ér te sít sék a Pol gár mes te ri Hi va talt és mi el szál lít juk.

El ké szül tek az új, egy sé ges infotáblák: tér ké pek, 
irány jel ző táb lák. Dol go zunk az Arany Já nos volt bor víz
for rás pi he nő he lyé nek fel újí tá sán a ka to li kus plé bá ni á val 
szem ben. Er re a cél ra kap tunk a Me gyei Ta nács tól hat ezer 
lejt, ami hez a he lyi ön kor mány zat hoz zá tett öt ezer lejt, a 
Ven dég vá rók is be pó tol tak négy ezer lejt, akár csak a Bor
szék Fel len dí té sé ért Egye sü let két ezer lejt. Fo lya mat ban 
van ezek fel sze re lé se.

Lé vén, hogy kö ze leg az Ad ven ti idő szak, kí vá nok min
den ked ves ol va só nak egy Ál dott Ad ven tet!

Far kas Ala dár: Az ol va sók ne vé ben kö szö nöm a tá jé
koz ta tót.

folytatás a 2. oldalról

Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, Bor szék 
vá ros pol gár mes te ré vel
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A Fe nyő Út ja fej lesz té si stra té gi á já nak ki dol go zá sa

Fes tők a Fitness Pan zi ó ban

A gyergyószentmiklósi Naturland Ala pít vány, Pu pák Fel
mé ri Zsu zsa és Leoplod An na ve ze té sé vel meg szer vez te azt a ta
lál ko zót, amely re meg hí vott min den olyan ér dek lő dőt, aki va la
mi lyen for má ban kö tő dik a Hagy máshegy ség ben és a Gyergyói 
ha va sok ban át ha la dó kö zel 200 kmes tu ris ta út hoz. Rá han go ló
dás ként be mu tat ták azt a fil met, amit Berszán Árus György és 
Daczó Ka ta lin ké szí tett a Fe nyő Út já ról. A kép zés sel egy be kö tött 
meg be szé lést két szak em ber irá nyí tot ta: Köllő Dá vid mo de rá tor 
és Dá ni el Bo tond tré ner. El ső ként vá zol ták a je len le gi hely ze tet, 
úgy po li ti kai, mint gaz da sá gi és tár sa dal mi szem pont ból, majd 
egy SWOT ana lí zis ke re té ben ki fej tet ték úgy az erős sé ge ket, le
he tő sé ge ket, mint a gyen ge sé ge ket, eset le ges ve szé lye ket. Ezt kö
vet te a tu laj don kép pe ni stra té gi ai terv ki dol go zá sa 20092012 
kö zöt ti idő szak ra. Tisz táz ni kel lett, hogy tu laj don kép pen mi en
nek az út nak az ál ta lá nos és konk rét cél ja, il let ve kül de té se. Er re 
kel lett rá épí te ni a konk rét prog ra mo kat, fi gye lem be vé ve a cél
cso por to kat, azok igé nye it. Rész le tek be me nő el kép ze lé sek szü
let tek a prog ram fi nan szí ro zá sát il le tő en, be le ért ve a tá mo ga tók, 
part ne rek meg ke re sé sét is. A ter ve zett te vé keny sé gek na gyon 

sok ol da lú ak, hi szen nem csak gya lo go sok, ke rék pá ros ok fog ják 
hasz nál ni a tú ra út vo na lat, ha nem lo va sok, ku tya szán fo gat haj tók 
is. A leg ke vés bé aján lott a mo to ro sok nak, te rep já rók nak vagy a 
kvadosoknak, akik a hang szennye zé sen túl olaj szennye zés sel is 
ká ro sít ják a kör nye ze tet. A tré ning vé gé re si ke rült meg ta lál ni 
a kü lön bö ző pro jek tek, prog ra mok fe le lő se it és ki dol goz ni egy 
ütem ter vet, ame lyet kö vet ni kell a cél ér de ké ben. A meg be szé
lé sen je len vol tak a part ne rek: Dancurás hegyimentő szol gá lat, 
Bé kásszo ros Nagy hagy más Nem ze ti Park, Balánbánya (ahon
nan in dul a tú ra út vo nal), Bor szék (ahol be fe je ző dik ez a ge rinc
tú ra út vo nal), a Viridis kft, Gyergyószentmiklósi Ön kor mány zat, 
Láz ár Zol tán al pol gár mes ter sze mé lyé ben, a Me gyei jo gú vá ros 
gyilkostói iro da ház ve ze tő je Gál Ka ta lin, a Gó bé Lovasudvar 
(Parászka Gé za). A ren dez vény a Mo bi li tás he té ben és égi sze 
alatt zaj lott, ezért a részt ve vők nagy ré sze gya lo go san ér ke zett a 
ta lál ko zó hely szí né re.

Hasz nos és ered mé nyes ta pasz ta lat cse re volt, di csé ret a szer
ve zők nek.         

// Far kas Ala dár

Im már má sod já ra szer
ve zett al ko tó tá bort Bor si 
Gyön gyi.  Idén szű kebb ke
re tek kö zött (ja, vál ság van!), 
ke ve sebb tá bo ro zó nak, mint 
ta valy, de op ti má lis kö rül mé
nye ket biz to sí tott a meg hí vott 
há rom fes tő mű vész nek az al
ko tás hoz. Az ered mény nem 
ma radt el. A csa lá di as ra si ke
rült meg nyi tón meg cso dál
hat tuk az itt szü le tett al ko tá
so kat, és  mél tán di csér het tük 
a fes tők szor gal mát, ter mé
keny sé gét. Sok szép  kép szü
le tett. A tá bor zá ró ki ál lí tá son 
el ső lá tás ra a sok szín és fény, 
ittott is me rős for mák, tá jak 
ra gad ták meg a fi gyel mün
ket. Meg kér tem az al ko tó kat, 
hogy rö vi den mu tat koz za nak 
be és osszák meg az ol va sók
kal egyegy, a tá bor ral kap
cso la tos gon do la tu kat.  Neagoi Zsó fia ma te ma ti kain for ma ti kát 
vég zett, és ezen a té ren dol go zott, majd ok ta tott nyug dí jas ko rá ig. 
2006ban kez dett ta nul ni fes te ni, ké pe in lát szik  az út ke re sés. Bor
szék min den te kin tet ben jó hely a fes tés hez: op ti má lis kö rül mé
nyek, ked ve ző idő szak, a bá nya fö löt ti szín har mó nia vagy a pan zió 
ab la ká ból nyí ló ki lá tás, a he gyekmind mind fes tés re buz dí tot ták. 
Szin te na pon ta  meg szü le tett egy egy mun ka.  Kul csár Er zsé bet 
1950ben szü le tett Ma ros vá sár he lyen. 1989ig in for ma ti kus ként 
dol go zott, majd ru ha ter ve zés sel fog lal ko zott. A bőr rel va ló fog la
la tos sá ga ve zet te ar ra, hogy bőr ké pe ket kez dett kész te ni. Je len leg a 
Ko lozs vá ri Kép ző mű vé sze ti Egye tem har mad éves hall ga tó ja. Több 
egyé ni és kö zös ki ál lí tá son vett részt itt hon, Ma gya ror szá gon, Fran
ci a or szág ban és Gö rö gor szág ban. Azért fest, hogy ki fe jez hes se, ami 
ben ne van. Had nagy Gab ri el la szí ve sen jött Bor szék re, nem elő ször 

van itt, gyer mek ko rá ban is meg for dult ná lunk. Mint épí tész meg
cso dál ta a sok szép épü le tet, de meg lep te, hogy nincs egy iga zán 
szisz te ma ti zált te rü let. Ő is ki emel te a fes tés hez biz to sí tott nyu godt 
kö rül mé nye ket, „jól meg le he tett ma tat ni a képeket”mondta. So kat 
akart és so kat is si ke rült dol goz ni, ké szül a Ma ros vá sár he lyen, ok tó
ber 31én meg nyí ló önál ló ki ál lí tá sá ra.   Több üze ne te is van en nek 
a tá bor nak: ör ven de tes, hogy van nak olyan vál lal ko zók, akik  tá
mo gat ják a mű vé sze ket, le he tő sé get ad nak ne kik, hogy a nagy(kis)
közönség örö mé re is va la mi szé pet al kos sa nak. A Bor szé ken ven
dé ges ke dő fes tők élet ko ra és elő é le te azt pél dáz za, hogy a nyug dí jas 
kor nem a tét len ség, az (élet)lehetőség be szű kü lé sét je len ti, el len ke
ző leg: a nyu godt al ko tás  ko ra le het.

// Kolbert Tün de

Alkotók és vendáglátók
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Zimmethausen Is ko la köz pont
Bor szék

PE DA GÓ GU SOK FO GA DÓ ÓRÁI
AnyA köny vi hí rek

InformaţII de stare cIvIlă

Születések–Naşteri
Vild Áron     VII. 9.
Oprea Şerban Călin   VII. 19.
Fokt Ló ránd              VII. 26.
Pavel Elena Luminiţa  VIII. 20.
Iacob Patrick Robert   VIII. 19.
Berecz Dá vid Sa la mon  IX. 4.
Me zei Krisz ta Me lá nia   IX. 21.
Straff Graţian-Gabriel     X. 16.

 Istenéltesseőket!

Házasságok–Căsătorii
Már kos Sándor – Bartos An na-Má ria VII. 25.
Irimescu Sorin – Ruszka Iza bel la Iuliana VIII. 15.
Ba ra bás Lóránt – Szabó Esz ter    VIII. 29.
Ivácson Árpád – Molnár Ka ta lin     VIII. 29.
Melinte Stejarel – Fazakas Ro zá lia Claudia  IX. 22.
Tofaleanu Ionut Gabriel – 
 Cotrigasanu Mihaela Maria  IX. 19.
Oprea Va len tin Raul – Demián Pi ros ka  IX. 26.
Bor sos Krammer Árpád – 
 Gaita Gabriela-Andreea   X. 31.

Gratulálunk!

Elhalálozások – Decese
Cser gő Alexandru 1929. XII. 20.-VI. 3.
Al bert Ig nác   1920. IX. 21.-VI. 5.
Mik lós Bé la   1944. I. 13.-VII. 2.
Pus kás Jó zsef   1939. VIII. 19.-VII. 18.
Papp Já nos Bé la   1968. IV. 10.-VII. 16.
Szőcs György   1955. V. 2.-VI II. 1.
Reichemberger Ot tó  1930. X. 13.-VI II. 2.
Bajkó Im re   1926. I. 1.-VI II. 8.
Bor sos Alexandru  1935. II. 17.-VI II. 21.
Toncean Ileana   1929. VII. 15.-VI II. 30.
Straff Ró za   1922. IX. 18.-IX. 9.
György Stefan   1955. VII. 1.-IX. 10.
Cser gő Varvara   1935. I. 23.-IX. 11.
Mosneag An na   1943. VIII. 17.-IX. 20.
Ta más Ár pád   1932. III. 8.-X. 25.
Siklódi Fe renc   1922. II. 17.-X. 25.
Csibi Ioan

Még el huny tak
Sza bó Stela 
Pus kás Fe renc

Istennyugtassaőket!

Ap ró hir de tés

Va la mi kü lön le ge set sze ret ne aján dé
koz ni?

Sze ret te i nek, ba rá ta i nak ren del jen 
egye di, az Ön ál tal vá lasz tott kép pel, fel
irat tal  dí szí tett bög rét, po ha rat, pó lót, 
sap kát a 

Mo bil Art Kft-nél 
(a borvíztöltőde mel lett)!

Vál lal juk di gi tá lis fo tók azon na li ki dol
go zá sát, ré gi ké pek na gyí tá sát, fel újí tá sát.  


