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> Borlovagokat avatnak Borzonton. Er-
délyben első alkalommal avatnak borlovago-
kat július 30-án a Gyergyóalfaluhoz tartozó 
Borzonton, a Dorka panzióban. A Szent Vin-
ce Borrend Békés Megyei Lovagi Székének fő 
célkitűzése létrehozni a borrend erdélyi kon-
zulátusát, ezáltal népszerűsítve a kulturált bor-
fogyasztást, a különféle borok és borvidékek 
történelmi múltját. A rendezvény védnökei 
a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi 
Széke, a gyulai Harruckern János Közoktatási 

Intézmény, valamint a Békés Megyei Culinary 
Team Világbajnok szakácsai. Főszervező a 
gyulai Hajduk Zoltán élelmiszertechnológus, 
a magyar gasztronómia erdélyi nagykövete, 
házigazda a gyergyóalfalvi Baricz vállalkozó 
házaspár, a Dorka panzió tulajdonosai. Az ese-
ményen jelen lesz dr. Fülöp Mihály, a Borrend 
Nagymestere, dr. Barócsi Zoltán, a Gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskola Szőlészeti–Borászati 
Tanszékének vezetője, Dékány Ferenc, Ma-
gyarország kolbászkirálya, illetve Ambrus 
Gizella, a székelyudvarhelyi Gizi csárda tulaj-
donosa, a borrend már korábban Magyaror-

szágon felavatott első erdélyi tagja. A jó hangu-
latot Hunyadvári József hivatásos vőfély, Gyula 
város „kisbírója” alapozza, aki minden bizony-
nyal Borzonton is „kiveri”, vagyis kidobolja, 
hogy először avatnak borlovagokat Erdélyben. 
Az esemény 15 órától kezdődő nyilvános része 
a gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyo-
mányőrző Egyesület citerásainak és táncosai-
nak fellépésével kezdődik, majd Jöttünk, lát-
tunk, győztünk címmel bemutatkozik a Szent 
Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke. 17 
órától világbajnok mesterszakácsok és helybéli 
szakácsmesterek közös főzése nyomán készült 

bográcsost kóstolhatják meg az érdeklődők, 
majd csapra verik a borrend által felajánlott 
boroshordót. Természetesen, mindkét kóstoló 
ingyenes a jelenlévők számára. Ezt követően a 
borlovagok és a jelöltek ünnepélyes felvonulása 
következik, majd 18 órától kezdődően zajlik az 
avatási ceremónia gyakorlati és elméleti próbák-
kal fűszerezve, majd a lovaggá ütés, beöltöztetés, 
oklevelek, borok és szignumok átadása követke-
zik, végül közös koccintással zárul az esemény. 
Az ünnepség a Step Dance tánccsoport fellépé-
sével zárul, közben lesz szalonnasütés és tábor-
tűz, de legfőképpen jó hangulat és mulatság. 

Körkép

Mégis napirendre tűzte Portik 
Csaba RMDSZ-es tanácsosjelölt 
mandátumának igazolását a gyer
gyószentmiklósi tanács a teg napi 
soros ülésén, azonban a jelöltnek 
a titkos szavazáson nem sikerült 
összesítenie a „validálás” elnye-
réséhez szükséges fele plusz egy 
szavazatot.

J. A.

Magyari Levente RMDSZ-
es tanácsos javaslatára 
többségi szavazattal napi-

rendjére tűzte a tegnapi soros ülésén 
a gyergyószentmiklósi önkormány-
zati testület Portik Csaba RMDSZ-
es tanácsosjelölt mandátumának iga-

zolását is. Mint arról tegnapi lapszá-
munkban beszámoltunk, eredetileg 
nem szerepelt a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat soros ülésének napi-
rendi pontjai között Portik Csaba 
RMDSZ-es tanácsosjelölt mandá-
tumának igazolása. Ezzel ellentét-
ben viszont napirendre tűzték Bene-
dek Árpád-László MPP-s tanácsos 
mandátumának igazolását.

Portik másfél éve várja, hogy a 
Gáll Árpád RMDSZ-es tanácsos 
lemondása folytán üresen maradt 
széket elfoglalhassa, azonban erre 
nem kerülhetett sor, mivel tavaly 
április óta csupán egyetlen alka-
lommal tűzték napirendre mandá-
tumának igazolását, akkor azonban 

az RMDSZ-ből kizárt öt tanácsos 
folyamatban lévő perére hivatkozva 
le is vették a napirendről a témát.

Ezzel szemben a tegnapi ülésen 
már a harmadik MPP-s tanácsosnak 
szavazott bizalmat a testület, Bene-
dek ugyanis az utóbb lemondott 
Lázár Zoltán tanácsos, korábbi alpol-
gármester székét foglalhatta el. Mel-
lesleg Lázár már a harmadik magyar 
polgári párti tanácsos Gáll József és 
Antal-Bacsó Sándor után, aki lemon-
dott tisztségéről. A tegnapi ülésen vé-
gül titkos szavazással döntöttek a vá-
rosatyák a két jelölt sorsáról. Benedek 
mandátumát igazolták 13 mellette 
és 1 ellenszavazattal, Portik viszont 
nem kapta meg az üresen maradt ta-

nácsosi szék elfoglalásához szükséges 
szavazatot, ugyanis hatan mellette és 
nyolcan ellene szavaztak. „Nem tar-
tom normálisnak ezt az eredményt, 
mert a Portik ellen szavazók a vá-
lasztók akaratát akadályozzák” – je-

lentette ki a Hargita Népe kérdésére 
Farkas Zoltán RMDSZ-es tanácsos, 
hozzáfűzve, hogy véleménye szerint 
Portikra a választásokkor sokkal töb-
ben voksoltak, mint ahányan ellene 
szavaztak a tanácsülésen.

Háborognak a Virág negyed 5ös 
tömbház lakói, mert anélkül, hogy 
kikérte volna a véleményüket, az 
önkormányzat egy öt részből álló 
kisüzletsort akar építtetni alig 
négy méterre a bejárattól. Az 
ügyben a lakók panaszát a teg-
napi tanácsülés előtt hallgatták 
meg a városatyák. Kompromisz-
szumra jutniuk azonban nem si-
került.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Közel kéttucatnyi tömbház-
lakó jelent meg a tegnap 
délutáni tanácsülésen, hogy 

kifejthessék álláspontjukat a Virág 
negyed 5-ös tömbház elé készülő 
épületsor kapcsán. Mellesleg az 
építkezést még a múlt héten elkezd-
te az önkormányzat, a tömbház elől 
fákat vágtak ki, és az alapozáshoz 
szükséges árkok ásását kezdték el. 
A lakók lényegében ekkor szembe-
sültek azzal, hogy „valami készül” a 
tömbház bejáratától alig négy mé-
terre. Emiatt folyamodványban kér-
ték, állítsák le az építkezést, hiszen 
a közel négy méter magas épület el-
veszi a fényt, a kilátást a lakók elől, 
nem utolsósorban a szűk és lezárt 
útszakasz lehetetlenné teszi a lép-
csőház bejáratának megközelítését 
autóval, ami tűz esetén halmozott 
hátrányt jelent, de a mentőautónak 
is nehéz megközelíteni a bejáratot. 
Az építkezést közben leállították, a 
lakóknak pedig azt ígérte a polgár-

mester, hogy meghallgatja észrevé-
teleiket.

A tegnapi megbeszélésen előbb 
Mezei János polgármester látvány-
tervekkel illusztrálva ismertette az 

önkormányzat elképzeléseit a tér-
rendezéssel kapcsolatosan, kifejtve, 
hogy szebbé, lakhatóbbá szeretnék 
tenni a Virág negyed említett részét 
egy 2005-ben tanácsi határozattal 

elfogadott terv alapján. Ugyanis – 
mint mondta – tarthatatlan a jelen-
legi helyzet, a különféle nagyságú 
és színű bódék rontják a városké-
pet. „Viccnek megfelel” – jelentette 

ki az egyik lakó a polgármester be-
mutatójára.

A lakók panaszát egyébként Ba-
lázs József földszinti lakó ismertette 
részletesen. Balázs többek közt ne-
hezményezte, hogy a lakókkal senki 
nem konzultált, holott erre kötelezi 
az önkormányzatot a 2001/350-es 
törvény. „2011-et írunk, mi még 
mindig bódékat építünk, holott 
mindenhol lebontják azokat” – 
hangoztatta a lakó, kifejtve, hogy 
joguk van az élettérhez, a fényhez, 
és hogy gyerekeiket ne veszélyez-
tessék az épületsor hátához beálló 
áruszállító autók. A megbeszélésen 
jelen lévő vállalkozók közül többen 
is úgy értelmezték a vita hevében, 
hogy vállalkozásaik ellen van ki-
fogásuk a lakóknak, ezt azonban a 
jelenlévők közül többen is cáfolták. 
Abban azonban hajthatatlanok 
maradtak, és többen is határozot-
tan kijelentették: „Nem kell ide 
elénk semmilyen bódé, ami elveszi 
a kilátást.”

A tanácsosok közül többen is 
azon a véleményen voltak, hogy 
kompromisszumra kell jutni a la-
kókkal, Kastal László tanácsos ja-
vaslatára kijelöltek öt lakót, akik 
a továbbiakban képviselik az 5-ös 
tömbház közösségének érdekeit és 
tárgyalásokat folytatnak az önkor-
mányzat képviselőivel. Mezei Já-
nos polgármester pedig megígérte, 
hogy mindaddig nem folytatják a 
munkálatokat, amíg nem jutnak 
egyezségre a lakókkal.

Döntéshozatal előtt a gyergyószentmiklósi testület fotó: jánossy alíz

A Virág negyedi tömbházak előtti tér. Egy héttel ezelőtt még javában zajlottak a munkálatok  fotó: jánossy alíz
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