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K özeledjünK I stenhez !
Az advent a karácsonyi előkészület ideje. Az „advent” szó
„eljövetelt”, az „Úr jövetelét” jelenti. Ebben az időben jó emlékeznünk arra, hogy Isten mennyire szerette az emberiséget,
Megváltót ígért és küldött, aki Betlehemben született. De arra
is kell gondolnunk, hogy Krisztus eljön a világ végén megítélni az élőket és a holtakat, ahogyan a Hiszekegyben imádkozzuk.
A vallásos ember számára az advent a Megváltó születésének méltó megünneplésére való felkészülés időszaka. Elég,
ha mindennap egyetlen lépést teszünk: egy lépést, ami közelebb visz minket Istenhez. Vannak olyanok, akik az adventi
időben lemondanak mindenféle szeszes ital fogyasztásáról –
szép, követendő példa! A lelki felkészülés nagyszerű lehetősége például a hajnali szentmise vagy a Szentírás olvasása. A
családok számára pedig ajánlott, hogy otthon, esténként, az

adventi koszorú gyertyáinak fényénél a családtagok együtt
imádkozzanak. A szülőket, főleg az édesanyákat arra bíztatom,
hogy esténként férjükkel és gyermekeikkel együtt imádkozzanak egy keveset közösen. Az imádság mellett lehet apró karácsonyfadíszeket is készíteni, vagy kisebb ajándékokat, amit
meglepetésnek szánnak szegényeknek vagy időseknek, akik
egyedül élnek és talán senkitől sem várhatnak ajándékot karácsonyra.
Minél tartalmasabb lesz a lelki előkészületünk, annál meghittebb lesz a Jézussal való találkozás a szentestén. Induljunk
el adventi utunkon! Eközben Isten is elindul felénk, hogy karácsonykor találkozzunk.

Gábor Zoltán
plébános
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ö rményországI

ferencz Tibor polgármester október 24. és 29. között örményországba látogatott a Bukaresti
örmény nagykövetség meghívására.
A meghívás még februárban érkezett
a polgármesteri Hivatalhoz, azzal a
szándékkal, hogy kapcsolat épüljön
ki az örmények lakta, vagy örmény
múlttal rendelkező romániai települések és örményország között. A lá-

látogAtás IdeIglenes

togatáson részt vett több más örmény
múltú romániai város polgármestere
is. A küldöttség tagjai találkoztak örményország miniszterelnök-helyettesével, az örmény ortodox egyház
vezetőjével, valamint több örmény
város polgármesterével, vezetőtestületi tagjával. Az ott töltött néhány
nap alatt számos örmény nevezetességet, kegyhelyet látogattak meg.

AnyAKönyV
2011. oKtóBer 20. – noVemBer 20.
születések:
Szépvíz – Balogh Anita, Deák Kristóf, Bejan Stefania
Csíkszentmiklós – rostás Sandokan, rostás ádám
Csíkborzsova –
Bükkloka –

elhalálozás:
Szépvíz –
Csíkszentmiklós –
Csíkborzsova –
Bükkloka –

szépvíz község polgármesteri
hivatalában házasságot kötöttek:
Balla lászló és Kovács éva
görgicze János és Bilibók Szidónia

népszámlálásI eredményeK
2011. október 21-31. között zajlott
romániában a népszámlálás és lakásöszszeírás. Az országos Statisztikai Intézet
(InS) az adatok feldolgozását követően,
2012. januárban teszi közzé az ideiglenes
adatokat a stabil lakosságról, az előzetes
adatokat pedig 2012. április-május folyamán hozza nyilvánosságra. Szépvíz község polgármesteri Hivatala nem végleges
összesítője alapján a kérdezőbiztosok
Szépvíz községben összesen 3633 személyt és 1491 lakást vettek nyilvántartásba:
– szépvíz – 1816 személy és 679 lakás
– Csíkszentmiklós – 1091 személy és 466
lakás,
– Csíkborzsova – 614 személy és 288
lakás,
– Bükkloka – 112 személy és 58 lakás.
A népességszám alig változott: a
2002-es népszámláláskor Szépvíz községben 3652 lakost írtak össze.

A helyI tAnáCs
hAtározAtAIBól
29.sz. határozat – Szabályzat elfogadása
Szépvíz község lakosságának bevonásáról a területrendezési tervek elkészítésének és felújításának folyamatába
30. sz. határozat – A 2011-es évi helyi költségvetés módosítása.

A CsíKI
KAmArAzeneKAr
VendégelőAdásA
December 9-én 18 órai kezdettel a Községházán vendégszerepel a Csíki Kamarazenekar. Az
együttes zenészei régi erdélyi főúri zenét adnak
elő. A rendezvény a „Komoly zenét Hargita megyének” rendezvénysorozat részeként kerül bemutatásra.

nádI suttogó - Szépvíz község havilapja Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: ferencz Tibor
szerkesztők:Daczó Dénes, Daczó Katalin; munkatársak: Balázs gáspár, Bíró lászló, ferencz réka, gábor zoltán, gál Antal, gergely géza, györgy
Beáta, Kovács Károly, Kuna Csaba-Tibor, nagy árpád, Szatmári Domokos, dr.Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, Timár Katalin;
tördelő: Daczó Dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
nyomda: Alutus Csíkszereda; A megjelenést támogatja: Hargita Megye Tanácsa; Megjelenik 1300 példányban
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Az IdőseKet KöszöntöttéK
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal különös figyelmet fordítunk az idősekre, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket irántuk. Az
előző évekhez hasonlóan az idén is 2011. november 19-én és 20-án szervezte meg a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Szervezet, a helyi
Közbirtokosság támogatásával az Idősek napját.
A fiatalok szombaton meglátogattak 52 idős
személyt, akik betegség miatt nem vehettek
részt a vasárnapi ünnepélyen. Másnap gergely
géza plébános az ünnepi szentmisén köszöntötte az időseket és a 25, illetve 50 éves házassági évfordulót ünneplőket. Mise után a helyi
kultúrotthonban folytatódott az ünnepély, ahol
ferencz Tibor polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Ezután a fiatalok egy szál virággal, emléklappal és mézeskalács-szívvel köszöntötték a
közel 60 ünnepeltet. A fiatalok színjátszó csoportja egy rövid jelenettel készült erre az alkalomra, amelynek címe „A pletykás asszonyok”.
Ezt követően flóra Beáta verset mondott, majd
a Cserebojtos néptánccsoport előadása következett, akiket a nagy házaspár készített fel: a fiatal
házasok sóvidéki táncot mutattak be, az ifjak
mezőségi tánccal szórakoztatták a közönséget.

timár Katalin

fotók: Antal Melinda
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hónAp InterjújA

hA Kell megFogom A pusKát ...
Csíkszeredában élő tőkés ernő
1953-ban tisztiiskolát végzett Brassóban, 1954-ben Vajdahunyadra került, akkor lépett be a pártba.
Később az olt szövetkezetnél volt
kárpitos, majd „kivették a termelésből”, és két éves területi instruktori
tevékenység után, 1963-tól a zsögödi
bútorgyárnál dolgozott. onnan is
ment nyugdíjba. tőkés ernő az
1960-as évek elején, még a „rajoni
időben” szépvíz és Csíkszentmihály
községekért felelt.

– mi volt a feladata?
– A pártutasítások tolmácsolása, átadása, azoknak a végrehajtása, a községekben lévő alapszervezetekkel való
összeköttetés fenntartása, a néptanáccsal,
a szövetkezetekkel való kapcsolattartás.
Aztán ’61 őszén, ’62-ben ugye jött a kollektivizálás. A termelőszövetkezetekkel
is együtt kellett működni, de csak pártvonalon volt dolgom, nem adminisztratív
vagy képviselői állás volt. A párthatározatok, pártutasítások, amiket kaptunk,
amikre a felkészítőkön felkészítettek,
ezek végrehajtása volt a fő feladat.
– Kik voltak ebben az időszakban
szépvíz község vezető emberei?
– lászló Jóska volt a néptanácselnök,
Salamon Jancsi volt a titkár, Antal Ilonka,
Antal Jenőnek a felesége volt a könyvelő,
akire még emlékszem. Akkor aztán létrejöttek a szövetkezetek, következett a kollektivizálás. Aztán ’62 után semmi
kapcsolatom nem volt senkivel, csak így
az utcán esetleg, ha találkoztunk.
– emlékszik Kovács lázárra?
– Kovács lázár, ő lett a szövetkezet
elnöke. Először volt a társulás elnöke,
mert két társulás is volt. Az egyik fenn
volt a templom körül, már nem jut
eszembe, hogy kik vettek részt benne. A
másik a rákosi úton. Kovács lázár a rákosi úton lakott, és ott volt egy mezőgazdasági társulás, ami aztán a kollektívbe
belement, és Kovács lázárból lett a szövetkezet elnöke. Aztán hazahoztuk rancz
Domokost, ő néptanács elnök volt Szetmihályon. onnan hazakerült, nem tudom
milyen okból, és aztán ő lett a szövetkezet
elnöke, amikor lázár átment a társuláshoz.

– ez a termelőszövetkezet volt?
– nem, a fogyasztási, a falusi fogyasztási szövetkezet. Csak annyi jut
eszembe, hogy egy Juliska nevű szentmiklósi asszony volt az első könyvesboltnak az elárusítója Szépvízen, amit én
szerveztem meg. Ő árult, persze a szövetkezet keretén belül. Akkor hoztuk létre az
öregotthont, oda a Dájbukát házba. Akkor
závár Jóska adminisztrátor volt a rajoni
néptanácsnál, s ő is közrejátszott. A rajoni Egészségügyi Igazgatóság keretében
lett ez az öregotthon létrehozva Szépvízen.
– Ki vette át az ön feladatkörét?
– Azt hiszem, hogy Albert András, ha
jól tudom, aki a rajoni titkár volt. én nem
adtam át senkinek, nem kellett átadni
senkinek semmit, és sokáig nem volt
senki.
nekem is felajánlották, hogy ide
vagy oda helyeznének, de mondtam,
nekem van mesterségem, s megyek a bútorgyárba. Van három dolog az életemben, amit megtanultam: ha kell
megfogom a puskát, ha kell megfogom a
kalapácsot, mert van mesterségem, s ha
kell, megfogom a seprűt s tudok sepregetni, még az utcán is. Húsz évet dolgoztam zsögödben s tíz évet az Ipl-nél.
Azidő alatt, amíg aktivista voltam, de főként azután, ahogy bekerültem a gyárba,
kezdtem tudósítani az újságoknak: a

munkahelyről, a városról, a gyűlésekről.
én voltam a csíkszeredai munkások képviselője a Hargita szerkesztőségében, s
még egy valaki a „Szemetétől”. Most
nyugdíjasként is írogattam, foglalkoztam
a parkkal, a várostakarítással, szemétládákkal, ilyesmivel, de most már abbahagytam. (D. K.)

szövetkezeti vezetőségválasztás Csíkszépvízen
A művelődési otthonban tartották
meg a csíkszépvízi szövetkezet munkaelemző gyűlését, amikor is megválasztották az új vezetőséget. Amint a
beszámolóból is kitűnt, bár a szövetkezet tevékenységi területéhez húsz
kilométeres körzetben hét falu tartozik, az elmúlt évekhez viszonyítva
javult a munkája. (...) A felszólalók
elmondották, hogy főleg a távol eső
egységekben nem volt folyamatos az
ellátás, több fontos árucikk hiányzott. Hiányos volt a könyv- illetve a
tanszerellátás is. (...) A választási
közgyűlés Kovács lázár kommunistát állította a szövetkezet élére.
Tőkés Ernő, levelező (Vörös
zászló, 1962. febr. 13.)
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CsíKszentmIKlós
BúCsúünnepe

Minden ember életében vannak
sajátságos napok, ünnepek, amelyeket számon tart, megül. Ilyen a születésnap és a névnap is.
névnap alkalmával nemcsak
ünnepelünk, de megemlékezünk
arról a szentről is, akinek a nevét
születésünkkor vagy keresztelésünkkor megkaptuk. Az az illető
szent a védőszentünk. nemcsak az
egyes embereknek, de a falu vagy
város közösségének is meg van a
védőszentje.
Szentmiklós egyházközségnek,
amint a neve is jelzi, Szent Miklós
püspök a védőszentje. A legismertebb és a legkedveltebb szentek
közé tartozik.
életéről keveset tudunk. De
annál több monda, legenda színezi
élettörténetét. 350 körül született
Mira városában, a mai Törökországban. Mint a város püspöke nagyon szerette a szegényeket,
gondját viselte a rászorulóknak.
Különösen a gyermekeknek volt jó
barátja. Segítette, ajándékaival
megörvendeztette őket. érthető, ha
a kicsinyek körülrajongták és Mikulás bácsinak szólították. Ma is a
legkisebbek várják a legjobban Mikulás napját, hiszen szeretetcsomagot kapnak és a templomban a
Mikulás bácsival is találkoznak.
A templom és az egyházközség
védőszentjének a szobra vagy képe
a főoltáron szokott lenni. A szépvízi
templom főoltárán Szent lászló király impozáns szobra látható, kard-

dal a kezében, hisz ő kitűnt vitézségével az ellenséggel folytatott harcokban.
Borzsova védőszentje Szent József. érthető, hogy az ő szobra található a templom főoltárán.
Szentmiklóson a névadó szent
szobra a főoltár tetején van, három
lány és édesapjuk társaságában. A
legenda szerint ugyanis egy szegény családban a három lány rossz
útra akart térni, hogy pénzt keressenek a stafírungra. A szent életű püspök meghallotta, és egy zacskó
aranyat dobott be az ablakon, hogy
a lányokat megvédje az erkölcsi
romlástól. A szoborcsoport azt ábrázolja, ahogy a lányok édesapjukkal köszönetet mondanak a
püspöknek.
nem árt, ha ismerjük védőszentjeink életét, és a velük kapcsolatos legendákat, történeteket.
A búcsú tehát a templom és az
egyházközség hívő népének közös
ünnepe. A találkozás ünnepe is,
mert eljönnek a rokonok, az ismerősök közelből és távolból egyaránt.
A búcsú örömünnep az egész
egyházközség számára.
Soraimat a zsoltáros szavaival
zárom:
„Boldog a nép, amely tud
ünnepelni, / Uram, arcod fényében
járni-kelni.”

GerGely GéZa
plébános

A szépVízI
pléBánIA híreI
– október végén falkutató szakemberek az
örmény templom belső falán feltételezett falfestmények után kutattak. A kutatás később még
folytatódik.
– Krisztus Király vasárnapján, november
20-án az egyházi évet templomi ünnepséggel
zártuk. gyermekek Krisztus Királyról rajzolt
munkákat mutattak be a templomi hírdetőtáblákon.
– Advent első vasárnapján az időseket köszöntöttük, szentmise után kiszolgáltattuk számukra a szent kenet szentségét. Mindezek után
a kultúrotthonban ünnepi műsorral várták őket.
– Advent folyamán – hétfőn, szerdán és
szombaton reggel ½ 7 órakor – hajnali misére
hívjuk a szépvízieket.
– December 8-án Szeplőtelen fogantatás
ünnepe. Az ünnep ajánlata a következő fohász:
„Ó, bűn nélkül fogantatott szentséges Szűz
Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!”.
Gábor Zoltán
plébános

AdVentI Készülődés

fotó:timár István
2011. november 25-én a Csíkszentmiklósi
Ifjúsági Szervezet adventi koszorú-készítést
szervezett a csíkszentmiklósi Teleházban. A koszorúk alapanyagát a szervezők, a díszítőelemeket (masnit, gyertyát, tobozokat, csipkebogyót,
szárított citromkarikát, szárított virágot, gyöngyöket, stb.) a résztvevők biztosították. A részvételi díj 1 lej volt. (t. K.)
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tudnIVAlóK A
CuKorBetegségről
évente, november 14-én, a diabetes
vagyis a cukorbetegség világnapján
megemlékezünk a cukorbetegségről,
megjelenésének körülményeiről, okairól, hasznos tanácsokkal szolgálunk a diétás étrendről. A cukorbetegség
világnapja frederick Bantin születésnapján van, ő volt ugyanis, aki társával –
Charles Besttel közösen – felfedezte az
inzulint, amivel a betegség kezelhető.
Sokunk számára a vércukorszint
csak egy érték a vérképben, amiről
mindaddig nem veszünk tudomást, amíg
csillag nem kerül a látott érték mellé –
jelezve, hogy eltérés jelent meg a normális értékhez képest. Igy válik aztán az
egyik legfontosabb paraméterré az életünkben.
A világon évente csaknem négy millió – vagyis nyolc másodpercenként egy
– áldozatot követel a betegség. Minden
évben ezen a napon hívjuk fel az emberiség figyelmét, hogy a vércukorszint ellenőrzése akkor is fontos, ha látszólag
minden rendben van.
A cukorbetegség leggyakoribb tünetei röviden:
- Szájszárazság
- fáradtság
- gyengeség
- fokozott éhségérzet
- gyakori vizelés
- látászavarok
- Koncentráció hiánya
- Súlycsökkenés
- Szédülés
Ha ezeket a tüneteket tapasztalja
magán valaki, akkor tanácsoljuk, hogy
feltétlenül jelentkezzen háziorvosánál.
A továbbiakban a cukorbetegek táplálkozásáról szeretnék írni: tévedés,
hogy a cukorbetegség miatt le kell mondani a finom falatokról, a betegnek
semmi sem okozhat annál nagyobb örömet, mint jóízűen enni a családdal. Az
évek múlásával egyre kifinomultabb és
személyre szabott terápiák alakultak ki,
fontos ugyan a bevitt szénhidrátmennyi-

ség, de megváltozott a nézet a napi szénhidrátmennyiság bevitelével kapcsolatban.
A betegségnek van egy olyan változata – a 2-es típusú vagy időskori diabetes, amelyen életmódváltoztatással és
megfelelő táplálkozással a tablettaszedést lehet csökkenteni, esetleg teljesen
kihagyni.
De mi is a vércukor? A vércukor tulajdonképpen a sejtek vérben keringő
energiaforrása, egyszerű szőlőcukor,
amit a szervezet sejtjei ilyen formában
vesznek fel a leghatékonyabban és állítanak elő belőle energiát. Vérbeli menynyiségét
a
szervezet
pontosan
szabályozza a hasnyálmirigy által termelt inzulin révén. Ilyenformán a cukorbetegség
az
inzulin
elégtelen
termelésével vagy csökkent hatékonyságával összefüggő betegség. így érthető,
hogy a betegség megelőzéséhez és kezeléséhez, a kezelés eredményességéhez a
beteg az életmódjával és táplálkozási
szokásaival is hozzájárul. legtöbbször a
helyes étkezés és a súlycsökkenés máris
csökkenti a vércukorszintet.
nagyon lényeges a zöldségek nagy
mennyiségben való fogyasztása, ezek

biztosítják a szervezet vitamin- és ásványianyag-szükségletét, de ugyanakkor
az étrend rosttartalmát is. Az étrendben
nagyon fontos zsírszegeny húsokat fogyasztani pl. csirkét, halat, ezek fogyasztása
segít
a
koleszterinszint
csökkentésében. A húsokról távolítsuk el
a látható zsiradékokat, ezáltal töredékére
lehet csökkenteni az érkárosító koleszterin mennyiségét. fontos a növényi eredetű zsírok fogyasztása, éppen ezért
ajánlatos olajjal vagy margarinnal főzni.
Az egészséges táplálkozás mellett
nagyon fontos a rendszeres mozgás, ezáltal csökken a szövődmények kockázata, javul a vércukorszint és
csökkenthető a bevett tabletták száma
vagy a beadandó inzulin mennyisége.
nem utolsósorban, meg kell említenünk,
hogy a szervezet vércukorszint háztartására nagy hatással van a légköri nyomás
is. Jó tudni, hogy a hidegfront kómát
okozhat, ugyanis hidegfront esetén az
agyagcsere tompább – így előfordulhat,
hogy a beteg a szokásos gyógyszereit
bevette, mégis rosszul lesz a front hatására.

Dr. ViKárius Károly
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BeFejeződött Az őszI Idény

Befejeződött az őszi idény a 1999-2000-ben születettek

minden kedves szülőnek a támogatást, a kiszállásokhoz való

számára rendezett úgynevezett HAgI DAnonE 2000 megyei

segítségnyújtást. A

csapat eredményei megtalálhatók a

juniorbajnokságban. A szépvízi és szentmiklósi gyerekekből

www.ajfhr.ro honlapon.

álló 18 fős csapat a Szentmihályi Törekvés, megyei bajnok-

A csapat leigazolt tagjai: lukács Henrik, nagy loránd

ságban szereplő felnőttcsapat gyerek-junior csapatát képvi-

kapusok, Erőss nándor, Boldizsár gellért,Tamás loránd, lo-

selte. A csapatnak a legtöbb gólt Bardocz zoltán szerezte,

renzovics Csaba, Bardocz Tamás, Simon Ervin, ladó Huba

szám szerint tizenkettőt. Az egyik legsikeresebb mérkőzést

védők, Kelemen Szabolcs, Székely ferdinánd, Bardocz Sza-

Székelyudvarhely ellen játszta a csapat. Az eredmény döntet-

bolcs, Balázs Barna, ötves Dezső, Erőss zoltán középpályá-

len: 1-1. Ilyen eredményt még egy csapat sem ért el a listave-

sok, Berecki Dávid, Szakács Tamás, Bardocz zoltán.

Kuna Csaba
eDZő

zető ellen! Minden gyerek lelkesen vett részt az edzéseken, és
bizonyított a mérkőzéseken. Ezúton szeretném megköszönni

Őszi idény táblázata:
AFC Székelyudvarhely

12

11

1

VSK Csíkszereda

12

10

0

Szentegyháza SK (lányok)

12

5

Csíkszentmihályi SE (SZÉPVÍZ)

12

Gyímesfelsőloki SE

0

61-7

45p

+16

2

51-7

40p

+12

2

5

18-32

22p

-1

4

4

4

19-24

20p

-2

12

4

2

6

41-39

18p

-4

Szentegyháza SK (fiúk)

12

3

1

3

26-47

13p

-8

Balánbánya

12

3

1

8

19-45

13p

5

Gyergyószentmiklós

12

2

1

9

12-46

9p

-11
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C sászármetszés
e rőss I mre tehenén

fotó: dr. Balogh Attila
2011. október 18-án Erőss Imre
csíkszentmiklósi lakos 3140 fülszámú tehene császármetszésen
esett át.
Császármetszés (sectio caesarea) a sebészeti műtétek remeke,
amellyel lehetővé válik a természetes szülőutak átjárhatatlansága esetén a hasfal felhasításával és a
méhen ejtett sebrészen keresztül világra hozni a magzatot.
A jelenlegi tudásunk szerint a

császármetszés első törvényes szabályzása „lex regie”, amely során a
haldokló, vagy elhalt terhes méhéből a hasmetszéssel ki kell emelni a
magzatot, és a magzat halála esetén
külön kell őt eltemetni.
Azt, hogy a műtét az elnevezését „sectio caesarea” az első császári törvénykönyvről vagy Julius
Caesarról kapta ma sem tudjuk biztosan.
Dr. baloGH attila

K ultúrCsütörtöK
Szépvíz község polgármesteri Hivatalának
kezdeményezésére, a Hargita megyei Kulturális Központ társszervezésében Kultúrcsütörtök címmel előadássorozat kezdődött,
amely a hosszú téli estéken nyújt művelődési is szórakozási lehetőséget az érdeklődőknek – mondotta bevezetőjében ferencz
Tibor polgármester. Az első előadásra 2011.
november 24-én került sor a polgármesteri
hivatal pincetermében. Mihály János történész, a Hargita megyei Hagyományőrzési
forrásközpont munkatársa Kék-arany vagy
piros-fekete? címmel a székely zászlók történetéről tartott kiselőadást. Amint elhangzott: a piros-fekete színeknek a székely
zászló-történet vonatkozásában nincsen hagyományuk.

m egIdézett
történelem

Ez a kép valamikor 1930-34 között készült,
a Katolikus legényegylet által tartott színielőadás után. A Katolikus legényegyletet Kovács
Mihály plébános szorgalmazására, 1930-ban
alapították, világi elnöke dr. Debiczky Mihály
gyógyszerész volt. Az egylet színdarabokat
adott elő. 1932-ben bevezették az éjjeli szentségimádást is. 1934. április 7-én megalakult a
leányklub, amely szintén színjátszó csoport
volt. A kép közepén a színdarabot betanító Sándor zsigmond (+1959), szépvízi kántortanító
látható a fiatalokkal. A képen három személyt
sikerült azonosítani: Benő Antalt, Miklós rozáliát és Miklós Erzsébetet. Közülük már csak
Miklós Erzsébet (94 éves) él Marosvásárhelyen.
A képet özv. Barabás Domokosné szül. Benő
Angyal bocsájtotta rendelkezésemre.

Gál Hunor
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