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AnyAkönyv
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születések:
Szépvíz – Deák Balázs, pál panna
Csíkszentmiklós – Biró Dorottya, Barcsa kristóf
Csíkborzsova – –
Bükkloka – –
Elhalálozás:
Szépvíz – –
Csíkszentmiklós – antal árpád
Csíkborzsova – –
Bükkloka – –

faluszépítés és virágosítás
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TanáCShaTáRozaTok
– 2019 –
9. sz. határozat – munkacsoport létrehozása a családon belüli erőszak megfékezésére;
10. sz. határozat – a 6/2019-es számú határozat
módosítása, kiegészítése;
11. sz. határozat – kinevezés a hargita víz Egyesület közgyűlésében való képviseletre – megvalósíthatósági tanulmány elfogadása és statut módosítás;
12. sz. határozat – kinevezés a hargita víz Egyesület közgyűlésében való képviseletre;
13. sz. határozat – a 2019 - es évi költségvetés elfogadása;
14. sz. határozat – a szentmiklósi útra (kicsi utca)
vonatkozó engedélyeztetési dokumentáció, valamint
a gazdasági és technikai mutatók elfogadása;
15. sz. határozat – a 29/2018-as számú határozat
módosítása – az éves közbeszerzési lista kiegészítése;
16. sz. határozat – a bükklokai kultúrotthon közvagyonból való kivétele;
17. sz. határozat – a tanács tulajdonában lévő utb
traktor értékesítése;
18. sz. határozat – Szemétszállításra vonatkozó
szabályzat, feladatfüzet elfogadása;
19. sz. határozat – kinevezés a hargita megyei
„integrált hulladékgazdálkodási” Társulásban való
képviseletre.

Szépvíz község polgármesteri hivatala az idei évben
Szépvíz közSég önkénTES
is elindította a faluszépítési és virágosítási programot.
évről évre egyre többen ültetnek virágokat, növényeket
TűzolTóalakulaTa a
és egyre több emberben tudatosul, hogy a településünkön
0761130217-ES
nem elég csak lakni, hanem szükség van arra, hogy szépítTElEfonSzámon hívhaTó.
sük, gondozzuk azt. Egyéves telek- és házadómentességet
kap az a három nyertes család, amelyet a több tagból álló
zsűri kiválaszt. az eredményhirdetés az év eleji falugyűlések
alkalmával történik. a döntésnél figyelembe veszik a porta
elé ültetett virágok, növények gondozottságát, de a kerítés és
Ezúton szeretném megköszönni a községbeli önkéntes
ház állapotát, faluképbe való illeszkedését is.
tűzoltóknak a gyors és hasznos beavatkozást, a csíkszentReméljük, hogy idén is sokan beneveznek a vetélkedőre, mártoni áradások után nyújtott segítségüket!
hozzájárulva ahhoz, hogy községünk, környezetünk szép,
FERENCZ TIBOR polgármester
tiszta, élhetőbb és otthonosabb legyen.
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az első pál péter emlékverseny

E

gy újabb fontos eseménynek adott otthont május 11én a Szépvíz községben 2017-ben átadott tekepálya,
a szépvízi kaszinókertben. Ez az első pál péter emlékverseny volt, amely az elmúlt két évben megrendezésre került három tekebajnokság folytatása is volt egyben.
a Szépvíz önkormányzata által működtetett tekepálya
vezetősége és a heti rendszerességgel járó nyolc csapat
képviselői együttesen határoztak amellett, hogy a jövőben
az évente két alkalommal megrendezésre kerülő bajnokságok a pál péter emlékverseny nevet viseljék, ezzel is
tisztelegve és megemlékezve a Csíki-medence és az ország egyik legtehetségesebb és egyben a legnagyobb
szépvízi tekése (pál péter) előtt.
péter 1964 október 18-án született. igazi sportember
volt, nagyon szerette a focit és a tekét. már gyermekkorában közel került a tekéhez a szépvízi tekepályának köszönhetően és a sportág iránti szeretetét tovább
bizonyította, amikor 1980-ban Sántus Tiborral együtt leigazolt játékosok lettek a csíkszeredai vointánál.
a leigazolásukat követően számos országos kupaversenyen vehettek részt (péter és Tibor), többek között Brassóban, marosvásárhelyen, focşani-ban. az 1981-1985
közötti időszakban nagyon jó eredményeket értek el, többek között első, illetve második helyezettek voltak.
Sántus Tibor – emlékeit felidézve – elmondta:
„péter nagyon szerette a tekét és annak ellenére, hogy
nem volt egy nagyon erős fizikum, mégis gurításai erőteljesek és pontosak voltak, és nagyon ráérzett minden
egyes fára. annyira szerettük a tekét, hogy volt olyan alkalom is az egyik versenyen, amikor ledobtuk a 200 dobásunkat, utána még 1200-at állítottunk is azon a napon.”
1989. június 3-án péter és csapata, az akkor Rapid
néven szereplő együttes, az a osztályba jutásért játszott
kolozsváron az akkori Record pályán, és 4985–4716
arányban győzte le a nagybányai voinţa csapatát, ezzel
jogot szerezve az a osztályban való szerepléshez. Tehát
péterről elmondhatjuk, hogy nemcsak községünk, hanem
az ország legjobb tekései közé tartozott, nekünk pedig kötelességünk a jövőben tehetségét, nagyságát és a sport
az önkormányzat és a Szépvízi öregfiúk csapata

1989 – országos tekebajnokság A osztály
Alsó sor balról: Pál Péter.
iránti szeretetét, tiszteletét továbbvinni, megemlékezni
róla, és közben átadni az utánunk érkező generációnak is.
az ez év május 11-én megrendezett egésznapos, első
pál péter emlékverseny sok izgalomban és váratlan fordulatokban bővelkedett, hiszen a nyolc csapat képviselői
sem a tarolásban, sem pedig a teli dobásokban nagyon
nem pontatlankodtak, így szorosan felzárkózva egymás
mögé, szépen gyűjtögették a pontokat (fákat), ami egy izgalmas 10 órás versenyprogramot hozott a jelenlévő közönség és csapatok számára is.
az emlékverseny végén a hurrikán nevű (Szépvíz)
csapatnak sikerült győznie, a dobogó második fokát a
szépvízi önkormányzat csapata foglalta el, a bronzérmet
pedig a Szépvíz fm csapata vihette haza. a legjobb dobó
címet lászló Tibor nyerte el, a legtöbb kilenc fát dobó a
szentmiklósi fekete ákos lett, aki egyben a legfiatalabb
résztvevője is volt a versenynek.
az első pál péter emlékversenyen résztvevő csapatok
községünkből:
Szépvízi öregfiúk, hurrikán, Szépvíz fm, Cactus,
Tekék, vegyes csapat (Szentmiklós), hentesek (Szentmiklós), önkormányzat csapata.
a második pál péter emlékverseny 2020. február
hónap folyamán kerül megrendezésre.
PÁLL ZOLTÁN
a Szépvíz fm és a hentesek

4. nádi suttogó
ferenc pápa Csíksomlyón

a

z úr jézus kortársai a nagy ünnepek előtt találgatták,
hogy jézus el fog-e jönni az ünnepekre. Beszélgettek, sőt vitatkoztak is ezen a kérdésen. Sokan hitték, sokan
lemondóan legyintettek, hogy biztos nem lesz ott. De
jézus megjelent népe körében, együtt ünnepelt velük,
mert szerette őket és nem akarta, hogy reményeikben, vágyaikban csalatkozzanak.
amióta a római pápák is kimozdulnak a vatikánból,
közeli és távoli országokban élő híveiket felkeresik, viszik
az evangélium örömhírét szerte az egész világra, azóta
székely népünk is találgatásokba kezdett, reménykedett,
beszélgetések közepette témába került, vajon eljön-e valaha a római pápa hozzánk Csíksomlyóra? idén, június 1én megérhettük, hogy krisztus földi helytartója, ferenc
pápa Csíksomlyóra jött, itt misézett, köszöntötte a népünket, szavával, szeretetével sokunknak egy egész életre
szóló lelki élményt és örömet szerzett. amikor január közepén bejelentették, hogy jön a pápa Csíksomlyóra, óriási
lelkesedéssel és nagy örömmel fogadtuk a nagy esemény
hírét, alig hittük, hogy ez valóra válhat. az egyházmegyénk vezetősége, együtt a többi erdélyi magyar egyházmegyével, a ferences szerzetesekkel rövid idő alatt
kijelölték a szervező vezetőket, szervező csoportokat, és
beindult a nagy napra való felkészülés minden vonalon.
mindent egyeztetni kellett a vatikánnal egyfelől és a
román biztonságiakkal másfelől, még sok-sok részletet
meg kellett tárgyalni, beszélni és rövidesen cselekedni
kellett. azt is jó figyelembe venni, hogy a csíksomlyói
nyerget vastag hótakaró borította sokáig, és az idő rohamléptekkel haladt előre, közeledett a pápalátogatás ideje.
most utólag elmondhatjuk, hogy a kijelölt szervezők
remek munkát végeztek, minden zökkenőmentesen és
probléma nélkül zajlott le. hálás köszönet érte! nagyon
jó makadám utat készítettek, az út két szélén az árkokban
folyt a patak, de az úton szinte sár nélkül lehetett közle-
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kedni. Több óra hosszat várakozott esőkabátban, esőernyővel, időnként fázódva a nagy tömeg, de békésen, reménykedve várta a nagy esemény bekövetkeztét. a
szentatya megérkezése előtt fél órával megállt az esőzés,
az idő is kellemesre fordult, és amikor feltűnt a szentatya
pápamobilja, tapsolt és éljenzett a jelenlevők sokasága.
köszönjük szentatya, hálásan köszönjük, hogy eljött közénk és megerősített minket őseink szent hitében, egyben
megadatott a nagy alkalom és lehetőség arra, hogy a nagyvilág is hiteles bizonyságként láthassa hogy milyen sok
magyar él Románia középső részén. ferenc pápa, evviva
il papa!
a következő főpapok vettek részt Csíksomlyón a pápalátogatáson: parolin bíboros (olasz), Sandri bíboros (argentin), Beccini bíboros (olasz), noch bíboros (svájci),
monsg. pana parra (venezuelai), monsg. gallaper
(angol), pezzoli biblikus professzor (olasz), Spadaro államtitkár (olasz).
érsekek és püspökök: miguel maury Buendia nuntius
(Bukarest), Dr. jakubinyi györgy érsek (gyulafehérvár),
Tamás józsef püspök (Csíkszereda), ioan Robu érsek (Bukarest), mihai Catalin fratila görög katolikus püspök (Bukarest), német lászló püspök (nagybecskerek, Szerbia),
virgil Bercea gör. kat. püspök (nagyvárad), Böcskei
lászló püspök (nagyvárad), Schönberger jenő püspök
(Szatmár), Erdő péter bíboros-prímás (Budapest), veres
andrás győri püspök, Ternyák Csaba egri érsek, pápai
lajos nyugdíjas püspök, Székely jános szombathelyi püspök, udvardy györgy pécsi püspök, palánki ferenc debrecen-nyíregyházi püspök, varga lászló kaposvári
püspök, Szocska á. ábel püspök, hortobágyi Cirill oSB
püspök,varga lajos segédpüspök, Cserháti ferenc segédpüspök, mohos gábor püspök, Balás Béla püspök, Bosák
nándor püspök, gyulay Endre püspök.
éljen a pápa!

ne hagyjuk cserben az éneket!
idén, május 24-én XiX. alkalommal került sor Csíkszentdomokoson a „ne hagyjuk cserben az éneket!” című gyermekdal és népdal vetélkedőre.
Több kategóriában, egyénileg és csoportosan léptek fel a versenyzők, ahol szebbnél
szebb gyermekdalokat és felcsíki népdalokat lehetett hallani a gyerekek ajkáról.
iskolánk tanulója, a második osztályos csíkszentmiklósi karácsony Dávid két
népdallal jelentkezett a megmérettetésre. Szép, tisztán csengő hangjával elbűvölte
a zsűrit, amely első helyezéssel jutalmazta őt.
gratulálunk neki, és ugyanakkor büszkék vagyunk rá.
Ezáltal bíztatni szeretnék minden zenére tehetséges, jó zenehallású, jó hangú gyereket, hogy ne hagyjuk cserben örökségünket, a szép népdaléneklést! Ez a mi kultúránk, amit gyarapítani, őrizni és ápolni kell. Ez a mi kincsünk, amit soha senki
nem tud elvenni tőlünk!
PÉTER ÁRPÁD tanító bácsi

GÁBOR ZOLTÁN plébános
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Tájékoztató
a Szépvízi idősek klub 26 tagjának, illetve a Szépvíz község területén élő más 60 idős személy számára,
a Csíkszeredai idős és fogyatékos
Személyeket Támogató Egyesület,
2019-ben megírta és részben kivitelezte az „idős vagyok, de aktív akarok
maradni!– Szépvízi idősek támogatása” című pályázatot.
a pályázat 2 részből tevődik össze:
– egyrészt a Szépvízi idősek
klubja 26 tagja számára, egynapos
kirándulást szerveztünk, 2019. jún.
19-én, hargita és kovászna megyében, meglátogatva múzeumokat, emlékházakat, kastélyokat kis- és
nagybaconban, Baróton, vargyason,
Előpatakon, Sepsiszentgyörgyön,
Tusnádfürdőn.
– másrészt a pályázaton keresztül
sikerült 60, alapélelmiszert tartalmozó csomagot készítenünk, amelyeket 2019 jún. 28-án és 29-én, ki
fogunk osztani 60 idős, kis nyugdíjjal
rendelkező személynek, akik szociálisan rászorulók és szerényebb körülmények között élnek.
a pályázat fő célja abban áll, hogy
a szépvízi idős személyek számára egy
szabadidő eltöltési alternatívát biztosítson, csökkentse a társadalmi elszigeteltség és kiszorítottáság érzését,
módot adva ezzel a közösségi együttlétre, pihenésre és kikapcsolódásra.
a kirándulás olyan feltételeket és
programokat biztosított, amelyek által

az idős személyeknek alkalmuk volt
kimozdulni a megszokott környezetükből, a megszokott hétköznapjaikból, alkalmuk volt szórakozásra,
kikapcsolódásra, társalgásra, új helyek és kulturális létesítmények megismerésére.
úgy gondoljuk, hogy ezzel a pályázattal egy kis lépést tettünk meg a
szépvízi idősek testi-lelki egészségének fenntartása érdekében, valamint a
mentális megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében. éppen
ezért szeretettel várunk minden szépvízi idős személyt, hogy kapcsolódjanak bele a klub heti tevékenységeibe.
Tudatosítani szeretnénk időseinkkel, hogy egy aktív időskort kell ma-

guknak megteremteniük, egy egészséges életmódot kell kialakítaniuk. Szemléletváltásra van szükség: az időskor
egy értékes, aktív életszakasz !!!
a pályázat fő támogatója hargita
megye Tanácsa, a 2019-es idősek tevékenységeit támogató éves programon
keresztül. a pályázat a hargita megyei
Szociális és gyerekvédelmi igazgatóság segítségével valósul meg.
meg szeretnénk köszönni ezúton
minden idős személynek, aki részt vett
ezen a kiránduláson és vállalta, hogy
aktív életmódot folytasson, hargita
megye Tanácsának, amely finanszírozta a programot, a kollégáimnak, akik
segítettek a projekt kivitelezésében.
ugyanakkor meg szeretnénk köszönni ferencz Tibornak, a szépvízi
polgármester úrnak, aki támogatja az
idősek klubjának tevékenységét és
aki a jövőben is a klub jogi helyzetéről, illetve működésének helyszínéről
fog gondoskodni.
Bővebb információért pătraşcu
jános programfelelősnél lehet érdeklődni a ciajanos@yahoo.com e-mail
címen vagy a 0741-166.289 telefonszámon.
2019. június 21.
PĂTRAŞCU JÁNOS
az egyesület elnöke
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papó rózsája
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apó a tornácon üldögélt, és a távolba révedt. Tekintete
elkalandozott az időben, és fölsejlett előtte egy nap…
a nap, amikor először simogatta meg a tarisznyás buksikat, akik mind tőle vártak biztatást. Sok kis lurkó, akik
mind tőle várták azt a bátorító, erőt adó, simogató jószót,
amelytől egyből bátrult a szív, derült az arc, és összekovácsolt örökre.
papó a tornácon üldögélt, és a távolba révedt. milyen
messziről is érkezett! Szorongatta a kofferját, és félénken
tekintett szét a falu központjában, vajon merre van a tanítói lakás? hát persze, az iskola hátsó udvarán. a fásszín
mellett az a kis szoba, ablakában rezeda és muskátli, a
lépcső mellett mályva és levendula. micsoda illat! a fiatalság, az álmok, a világmegváltás illata.
aztán jöttek mindenféle idők. Békétlenek és háborgók.
istentelenek és embertelenek. változók és ingatagok. De
ő mindig ott volt. az emberek lassan elfogadták, hogy ez
a nyurga, vékonydongájú, szúrós tekintetű, messziről jött
idegen lehet, hogy kaszálni nem tud, és a fejsze sem egészen az ő tenyerébe termett, de szereti a gyermekeket,
tiszteli az öregeket, és jobban ragaszkodik a falujához,
mint jó néhányan, akik itt születtek. az öreg Domi bá a
leányát is hozzáadta, ami nem kicsi szó. Domi bá az
mégis-csak Domi bá.
papó a tornácon üldögélt, és a távolba révedt. mintha
csak a tegnap lett volna, mikor péter fia megszületett,
aztán Borbála, és végül az ikrek: márton és mihály. ikrekről nemigen hallottak addig a faluban. olyan egyformák voltak, mint két tojás. „Tanító bácsi, az hogy lehet,

az aranyszarvú szarvas
Egy téli nap vacogtató hideg volt. Egy szegény ember
a fiával fagyoskodott egy kis kulipintyóban. nekik aztán
nemhogy pénzük, de még bizony tűzifájuk sem volt.
a szegény ember megpödörte a bajuszát és azt mondta:
– no, fiam! gyere, menjünk, hozzunk egy kevés tűzifát!
Elindultak a sűrű erdőbe. addig-addig nézelődtek,
hogy elkeveredtek egymástól. a szegény ember az erdő
egyik szegletébe, a fia a másikba.
amint sétált az ember, egyszer csak megbotlott egy íjpuskában. aztán látja ám, hogy mellette egy-két íjvessző
is van. az erdő másik felében a fiú észre sem vette, hogy
apja nincs a közelében. így beszélgetett:
– édesapám! Ebben az erdőben ugye nem lehet elveszni? édesapám! édesapám!
Bizony megtörtént a nagy baj, eltévedtek mindketten.
kiabált szegény fiú torkaszakadtából, de válaszul csak az
erdő visszhangját hallotta csak. kis idő múlva a szegény
ember jajveszékelést hallott, és ráeszmélt, hogy ez csakis
a fia lehet. Szaladt a hang irányába, s akkor megpillantotta
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hogy a maga legkisebbjei ennyire egyformák?” a jóisten
útjai kifürkészhetetlenek, mondogatta mindig, és szeretettel simogatta a kíváncsiskodó buksikat.
aztán telt az idő, mindegyre telt. felnőttek a péterek,
jóskák, miklósok és ágostonok, édesanyák lettek a marikák, Berták, katókák és margitok. és a jó tanító bácsi
tovább simogatta az újabb buksikat, dorgálta a huncutkodókat, biztatta az elkeseredőket, és fáradhatatlanul szerette a falu összes gyermekét.
és a gyermekek visszajártak hozzá megmutatni saját
szemük fényét, szőke, barna, fürtös, borzinkós buksikat,
akiknek a mosolya mindennél többet ért. és a találkozás
emlékére egyiküktől egy almacsemetét kapott (ma terebélyes almafa az udvar sarkában), másikuktól egy áfonya
bokrocskát (saját nemesítés), a harmadiktól egy körtecsemetét (tudta, hogy a kedvenc gyümölcse)… az udvar minden szögletében ott vannak a „tanítványok”. és a lépcső
mellett a rózsák: mary rose és Diadal. két díjnyertes
rózsa. a kis Domit ő vezette be először a virágok csodás
birodalmába akkor, amikor a faluban mindenki csak hóbortnak nézte a tanító igyekezetét, hiszen a virágoknak
semmi haszna, minek azokkal annyit bíbelődni. és most
világhírű nemesítő, az ő tanítványa! nem is engedte senkinek, hogy ezekből a rózsákból bárkinek is szedjenek.
Csak a tanító néninek.
papó a tornácon üldögélt, és a távolba révedt. hallotta,
hogy harangoznak. kisunokája az évzáróra igyekezett.
Egy gyönyörű mary rose volt a kezében. „a tancinak
lesz”- kiabálta diadalittasan. papó mosolygott. Szép a
világ, és ő boldog.
TAMÁS TÜNDE
a fiát s egy csodaszép arany agancsú szarvast. olyan szétágazó agancsa volt, mint egy jókora bükk lombkoronája.
kutya gyilkos teremtette! állat-e ez vagy kincsesbánya? – kiáltott a szegény ember, s azzal előkapta az íjpuskáját, és a megzavarodott szarvast lelőtte.
fogták a szarvast, s uccu, haza vele! hét falu járt az
arany agancsú szarvas csodájára. a szegény ember eladta
az arany agancsokat, s biza jó pénzt kapott érte. Emberünk
meggazdagodott, vett egy nagy házat s két pej lovat. no,
de a fiának nem vett semmit. Erőst fejébe szállt a dicsőség
őkelmének.
Egyszer a fiú megbetegedett, s a szegény ember úgy
elfelejtette szegényt, hogy az megtért teremtőjéhez. Sírtrítt az öreg, szánta-bánta a bűnét. isten bocsánatát kérve
elajándékozta vagyonát és visszaköltözött a kis kulipintyóba.
Elment a szegény ember a fia sírjához, s könnyei arcán
lefolyva a sírkőre esett. ott nyílt ki egy vörös rózsa, s ez
volt a szegény ember hátralévő életének összes gazdagsága.
BARABÁS ÁKOS, VII. osztály, Szépvíz
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tödik alkalommal került megszervezésre a határismeret túra
Demter imrének köszönhetően. én
élveztem minden percét az elsőtől
az utolsóig. pedig ismerős tájakon
jártunk. a Rákóczi-vártól indulva
érintettük a pipást, apa-havasát
(régi nevén apátok-havasa), majd
ugra-patakán jöttünk le a hegyről.
kellemes, nem túl meleg idő volt,
pontosan egy gyalogtúrára való. a
reggeli a szokásos helyen áldomás
pataka fejében, az estebéd pedig imi
szálláshelyén. Sajnálom, hogy nem
sikerült kétnaposra, gyalog jönni hazáig, a motorsírülőig. mert nem
lehet megunni ezeket a Csíki-havasokat. mindig nyújtanak valami újat
s felszabadítják az ember lelkét. valamilyen okból elszáll a stressz s
végtelen nyugalom veszi át a helyét.
mintha a fennvalóhoz is közelebb
éreznénk magunkat. mint őseink,
akik a hegyek csúcsaira mentek fel
imádni a napistent. ilyenkor valami
ősi erő tör elő a lelkünkben? lehet.
a lényeg az, hogy ez az érzés a
mindnyájunké, akik részt veszünk a
túrán. Ezen túl pedig rögzülnek a
dűlőnevek. a szentmiklósiaké, a
szépvízieké és a borzsovaiaké. a

mieink. melyeket elődeink birtokba
vettek és megtartottak több, mint
ezer éven át. a szó szoros értelmében itt éltek és haltak.
az úz-völgyében történtek
kapcsán pedig még nagyobb jelentőségük van ezeknek a kirándu- lásoknak. mert ismerni kell a
község területét, a határokat, viszszaverni a betolakodókat. újfent a
keleti határok védelme hárul ránk.
hiába, a történelem ismétli önmagát. most rajtunk a sor. Demeter
iminek jó volt a megérzése, mikor

belefogott a túrák szervezésébe.
vannak ilyen érzések. Csinálsz valamit, mert úgy érzed, hogy jó, s
csak később derül ki, hogy az
egész dolognak milyen nagy értéke, fontossága van.
Csak a lelkesedés ne lanyhuljon.
most aránylag kevesen voltunk:
andrás Róbert, Boldizsár Csaba,
Demeter imre, Demeter adolf,
Szakács-lászló Szilárd és jómagam.
mert fontos, hogy minél többen
a magukénak érezzék a falu birtokát, a hegyeket, völgyeket, erdőket, legelőket. ahogy fontos
nyelvünk, iskoláink, temetőink,
szimbólumaink megvédése is.
minden, ami anyagi és szellemi
kultúránk része. ha jól tudom, ezt
hívják közösségi tudatnak. E tudat
nélkül vagyonodat kihúzzák a
lábad alól, az unokád idegen nyelven kéri a kenyeret, a pap idegen
nyelven mondatja a miatyánkot a
templomban.
E közösségi tudat mindig is az
erősségünk volt. Ezért maradt
Székelyföld a miénk. Bízok benne,
hogy így is marad.
LAKATOS ISTVÁN

8. nádi suttogó
Táncoktatás a községben
vaszi noémi a nevem, Szépvízen élek. 10 évet versenytáncoltam Csíkszeredában, a csíki Real Dance táncklubnál, több első helyet nyertem, köztük egy országos
Bajnokságot is. Ezúton is köszönöm a szüleimnek, illetve
tanítóimnak, péterfi Enikőnek, valamint Simon Sorinnak
a támogatást. 10 év tánctanulás után bizonyosodtam meg
arról, hogy a táncoktatással szeretnék foglalkozni.
a tánccsoportunk 2018. októberében alakult, kuna
Csaba kezdeményezésével. az egész egy Csaba által szervezett vakációs programnak indult, de idővel ez táncoktatássá alakult. jelenleg 50 gyerek jár a táncoktatásra 4
évestől 12 éves korig – Szépvízről, Csíkszentmiklósról és
Csíkszentmihályról. velük próbálom ismertetni a versenytánc alapjait. úgy gondoltam, hogy tudok segíteni más gyerekeknek, be tudom avatni őket a tánc rejtelmeibe, így
fejleszthetem magam is. úgy látom, eddigi sikereink alapján, hogy jól fejlődünk. akik járnak a táncoktatásra, azok
mind nagyon szeretik a probákat, örömmel jönnek, és látszik, ahogy erősödnek, fejlődnek. majd ha végeztem az is-

kaRaTE
az olimpiai eszme szellemében vett részt a SiC-Szépvíz karate-Do kilenc tagja: imre Boróka, Czine Sebastian,
kuna hanna, péter henrik, Sztojka Edit, kovács
Szilveszter, maksai krisztina, imre Eszter, Biró Szakács
zalán és Szatmáry Domokos zsolt edző a június 15-én
megrendezett futóversenyen, Csíkszeredában.
a hargita megyei Sportigazgatóság által szervezett hagyományos futóversenyen együtt futottak a lányok és a
fiuk, kicsik és nagyok, összesen 325 személy.
a mezőny a vákár lajos műjégpálya közeléből rajtolt,
a versenyzők a jégpálya utca – Brassói út – hóvirág utca
– zsögödi nagy imre utca – Szász Endre utca – vár tér –
nicolae Bălcescu utca – hősök utca – vákár lajos műjégpálya útvonalon teljesítették a 2,4 km-es távot.az
olimpiai nap 1987 óta szerepel a naptárban, annak emlékére, hogy 1894. június 23-án pierre de Coubertin báró
kezdeményezésére párizsban kongresszus ült össze az
olimpiai játékok felújítása céljával, ekkor határozták el az
olimpiai eszme újjáélesztését. (forrás: székelyhon)
minden résztvevő, aki regisztrált a versenyre, részvételi
oklevelet és olimpiai feliratú pólót vihetett haza, és mindenki,
aki teljesítette a távot, olympic Day feliratú érmet kapott.
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kolával, – mivel jelenleg a johannes kájoni Szakközépiskola tanulója vagyok, könyvelés osztályban, – szeretnék elvégezni egy táncoktatói iskolát, hogy majd versenyekre is
tudjunk menni. addig is vannak már fellépéseink és szoktunk szervezni kultúrházi előadásokat, hogy a szülőknek is
bemutathassuk, mit tanulnak a gyerekek. nemrég volt egy
rövid bemutatónk a csíkmadarasi iskolánál, ahol dicséretet
kaptak a gyerekeink. vannak jövőbeli kitűzött céljaink,
amelyeket reméljük, hogy el is fogunk érni. így utólag is
szeretnénk megköszönni a sok segítséget kenéz Szilárdának, iskolánk igazgatónőjének, kuna Csaba aligazgatónak,
ferencz Tibor polgármester úrnak, illetve Bara attilának,
aki minden előadásunknál biztosítja a hangosítást. nem
utolsó sorban köszönettel tartozom a gyerekek szüleinek,
hogy megbíznak bennem, elhozzák a gyerekeket táncórakra, és támogatnak. Remélem, hogy a közeljövőben
még többet tanulunk, fejlesztem saját tudásomat, és ezt át
tudom adni a gyerekeknek is.
Szeretettel várunk minden környékbeli gyereket, akiket érdekel a tánc világa.
VASZI NOÉMI

nagy örömmel tölt el, hogy a rengeteg program, hétvége és meleg ellenére ilyen szép számban tudtuk képviselni csapatunkat, köszönjük a részvételt, hiszen
elsősorban az volt a fontos, és ez által az egészséges életmód népszerűsítése.
az előttünk álló vakációban kívánunk csapattagjainknak, hozzátartozóiknak, a nádi Suttogó olvasóinak kellemes kikapcsolódást, sok szabadban eltöltött időt, mozgást,
jó kedvet és egészséget hozzá!
A SIC-Szépvíz Karate-Do csapata

