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Búzaszentelés a Csíkszentmiklós-Borzsova
egyházközségben
A búzaszentelés (latinul litanae maiores = nagyobb könyörgés) a határ, a búza- és gabonafélék
megáldása a keresztény liturgiákban, pogány eredetű
népszokás. A római katolikusoknál a népszokás napja
Szent Márk napja (ápr. 25.) vagy egy ehhez közel eső
nap, amikor búzaszentelő körmenetet tartanak a vetés
megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások
elhárításáért. Bár a körmenet neve búzaszentelő, a vetés
minden fajtáját, a fákat és szőlőket is megáldották
ilyenkor. Szent Márk napján tartják, de magának a
szertartásnak nincs kapcsolata Szent Márk ünnepével.
A hagyomány szerint a búzaszentelő körmenetet
Liberius pápa rendelte el a 4. század közepén.
A Jóisten kegyelméből, őseink hagyományát ápolva, ezen szertartáson vehettünk részt mi is,

Csíkszentmiklós-Borzsova egyházközség hívei, vasárnap ápr. 24-én. A mindenszentek litániáját imádkozva, zászlókkal indultunk Szentmiklós-Borzsova
határába, Szentmiklósról György Mihály-Levente
plébánosunk, illetve Borzsovából Gergely Fülöp nyugalmazott plébános vezetésével, hogy Isten szabad
ege alatt közösen mutassuk be a legszentebb áldozatot, és hogy vetéseinkre az Úr áldását kérjük. A
Jóisten szeretetét tapasztalhattuk meg ismételten, nem
csupán ragyogó napsütést árasztott az egybegyültekre, de egy felelmelő közös ünneplés részesei is
lehettünk, mely mindannyiunk lelki épülésére és
örömére szolgált.
Ifj. Szabó Jolán

SZÉPVÍZI LOVASNAP – 2016. május 8.
Program a 3. oldalon.
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Erdőtűz Csobánosnál
április 17-én, vasárnap délután 17 óra körül, a hargita megyei
tűzoltóság erdőtűzhöz riasztotta Szépvíz község önkéntes tűzoltóalakulatát. A
tűz Csobánosnál keletkezett és körülbelül 25-30 ha területet égetett fel.
A helyszínre érkező csapatok 1,5 méteres lángokkal és hatalmas füsttel kellett megküzdjenek.
A munkát megnehezítette az erős szél, ami több alkalommal is viszszagyújtotta a már eloltott avart. A völgy aljában található kis erdőben is kárt
tett a tűz. A szépvízi önkéntes tűzoltók, a hargita megyei tűzoltóság alakulatai
és a többi falvakból összegyűlt önkéntesek együttműködésével végül sikerült
eloltani a tüzet.
A tűz oka egyelőre ismeretlen.
zőldI Gellért
Szépvíz Község Önkéntes Tűzoltóalakulatának
vezetője

TáJháZAk NAPJA

AnyAKönyv

A XII. hargitai Megyenapok
keretében 2016. május 7-én ünnepeljük a
Tájházak napját. Ez alkalomból a csíkszentmiklósi tájház szeretettel vár minden
érdeklődőt 10 és 14 óra között.
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születések:
Szépvíz – Szakács Eszter, Szakács Jázmin, Balla Csanád, Neacsu
Benjámin Nicolas, Barcsa Jutka
Csíkszentmiklós – Szőke hanna
Borzsova – Demeter klára
Elhalálozás:
Szépvíz – Pál Emília
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Sebestyén Tibor és Gergely Noémi katalin
Sebestyén Attila és Sárkány Tünde
Fülöp Ervin és Csutak Ildikó

hibaigazítás
A márciusi lapszámunkban megjelent, Akikre büszkék vagyunk című írásban elírás történt. A Páll Lajos Matematikaverseny körzeti szakaszán a szépvízi II. osztályból Nagy Nóra dicsérő oklevelet kapott, míg Deák Szilvia szóbeli
dicséretet. Tanítójuk pedig ráduly Szidónia, nem Szilvia. A hibáért elnézést kérünk az érintettektől!

széPvíz Község PolgármEstEri HivAtAlánAK ügyfélfogAdási rEndjE:
hétfő – Csütörtök: 800 – 1500
Péntek: 800 – 1400

Telefon: 0266-325282
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község Polgármesteri hivatala. felelős kiadó: Ferencz Tibor.
munkatársak: Albert Tünde, András Ildikó, András róbert, Balázs Gáspár, dr. Balogh Attila, Cseke István, Demeter Emőke-Gizella,
Fazakas Judit, Ferencz Angéla, Gábor Zoltán, György Mihály-Levente, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, Lakatos István, Németi
katalin, Szakács Adél, Szatmáry Domokos-Zsolt, dr. Vikárius károly, dr. Vitos Erika, Zőldi Gellért.
tördelő-szerkesztő: György Beáta. Korrektúra: Ferencz réka.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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SZÉPVÍZI LOVASNAP
2016. május 8.

Program:
11 óra – Ünnepi felvonulás a faluban
12 óra – Lovas programok kezdete a Kaszinókertben
– Lovastorna (voltizs) bemutató
– Kettes fogathajtó verseny
– Pászka Lehel és Kodolányi Réka
lovasíjászok bemutatója
– Négyes fogathajtó verseny
– Tombolasorsolás
– Községbeli lovak erőpróbája

Egy gyalogtúra margójára
Vannak az életben olyan dolgok, amikre azt mondjuk: részt kell venni, ott kell lenni, mert elmondani nem
lehet. Ilyen a természetjárás, a gyalogtúra is, még ha a
közeli Csíki-havasok, a Pogányhavas is a cél. Ez az az
érzés, melyet a tanítványaimnak át szeretnék adni, kihasználva az „Iskola másként” hetének a lehetőségét is.
Fogalmam nincs, hányszor jártam fel az 1351 mes csúcsra, utána leereszkedve Szépvízre vagy a régi úton
vissza a műúthoz. Elbűvől mindig a varázsa. Mindig más
arcát mutatja. Egyféleképpen látod reggel, másképp estefele. Szelíd, hívogató napsütéses időben, haragos, amikor
a felhők rátelepednek s szitál a hó. Mintha azt mondaná:
Vigyázz, mert itt én vagyok az úr! Te csak látogató vagy!
Pedig főleg télen szeretem meglátogatni. Van benne egy
kis kihívás. De ilyenkor árulja el, hogy kik lakják. Jár-e a
farkas, a vaddisznó, sok-e a nyúl, a róka, az őz. Sokszoros
az élmény, ha gyerekekkel vagyok. Mintha valami ősi
ösztön jönne a felszínre a csapatban: a libasorban való hótaposás, a nyomok olvasása, a tűzgyújtás, a szalonnasütés.
S körülöttünk a hóval borított hegyek.
És amint már mondtam, a hegy mindig valami újat
mutat meg magából. Tavasszal, a természet ébredésekor,
másfajta gazdagságot látunk. És ebben volt része a több
mint száz gyereknek április vége fele. Növények, állatok,

Fotó:egyszeruek.blogspot.ro

helyismeret. Friss levegő, szabad tér és záporozó
kérdések. Ilyenkor példaképem és barátom Pomjánek Béla
mondása jut eszembe: a gyermek egy kirándulás alatt többet tanul, mint az iskolában egy hónap alatt. Igen, ez az
alapja, ez kellene legyen, az oktató-nevelő munkának. Az
élményszerű ismeretszerzés, a gyerekközpontú módszer.
És ez történik egy ilyen foglalkozáson. koncentrált ismeretszerzés biológiából, történelemből, földrajzból,
hagyományőrzésből. Megspékelve természetszeretettel és
egészséges életmódra való neveléssel. Mi, pedagógusok,
szülők, gyerekek tudnánk azt a bizonyos „hogyant”. A
döntéshozók vajon mikor jönnek rá?
lakatoS IStván
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Erdély a Tündérkert...
Írta nagy prózaírónk Móricz Zsigmond. Vajon, ha
ma erre járna, írna-e ilyent? Ez lenne-e a véleménye?
április folyamán községünkbe látogatott ellenőrzés céljából a környezetvédelmi Felügyelőség és nem
ez volt a véleményük. A patak partját végigjárva egészen
a Száraz hídig olyan megjegyzéseket és jelzőket használtak községünk lakóinak mentalitását, tisztaságigényét
illetően, hogy szégyellem leírni. De megjegyzem, hogy
nem teljesen alaptalanul. Szakács Adél a januári számban
írt is egy kimerítő cikket a patakmeder állapotáról, de úgy
érzem, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni a problémát.
Az elmúlt napokban, amint sokan látták, egész
hosszan kitakaríttattuk a megépített patakmedret, sőt a
falun aluli részt is. Ahhoz, hogy az összeszedett
szemetet el tudjuk takaríttatni két szállítójármű és egy
rakodógép kétnapi munkájára volt szükség.
Tisztelt falusfeleim! Lehet, hogy egyeseknek unalmas, hiszen valóban sokat szajkóztam már a problémát,
sőt falugyűléseken is visszatérő téma környezetünk tisztaságának igénye, de azt is mondhatnám, hogy a magunk
és embertársaink iránti tisztelet fontossága. Emlékezetem
szerint 13 évbe került, amíg sikerült a Szépvíz patak
medrét rendbe tenni, megépíttetni, és amint látják a fák és
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a virágok lassan-lassan kezdik birtokukba venni a partját.
A patakmeder és partja lehetne környezetünk dísze is.
Sajnos, az a néhány, környezetére igénytelen, felelőtlen
ember elrondítja mindazt, amit egy közösség ápolgat. És
kérdezem azokat, akik a patak mellé hordják a szemetet,
miért is jár a szemétszállító autó minden második héten,
immár 11 esztendeje? Miért nem lehet kitenni a pelenkát,
pillepalackot, sörös dobozt és még sok mindent? Miért
van az őszi és a tavaszi lomtalanítás? Még a gyümölcsfaágakat is elviszik, igaz kévébe kötve és nem nyesetlen, a kévébe kötéssel pedig munka van…
Valahogy az az érzésem, hogy szemetes környezetünk problémájának a megoldása egy szélmalomharc. Pedig mindnyájunk problémája. A régi rendtartó
faluban nemcsak megszólták, de elítélték azokat az embereket, akik rendetlenek vagy hanyagok, igénytelenek
voltak környezetüket illetően. Na de hol vannak azok az
idők, amikor a tett ereje nagyobb volt a szóénál.
hogy mindez ne legyen szélmalomharc, ezúton
megkérek mindenkit, tegyen azért, hogy elmondhassuk
mi is és az idelátogató ellenőrök is, hogy rendes, tiszta
közösség lakja községünket!
Ferencz tIbor
polgármester

Idén is folytatódik a virágosítási program a községben
Idén 10. esztendeje annak, hogy Szépvíz község Polgármesteri hivatala elindította a Faluszépítési és virágosítási programot. Azóta évről évre egyre többen ültetnek virágokat, növényeket a portájuk elé. Egyre több embernek
fontos, hogy településünkön nem csak lakunk, hanem szükség van arra, hogy
szépítsük, gondozzuk azt. Ezt honoráljuk azzal, hogy minden évben egy
éves telek- és házadómentességet kap az a három nyertes család, akit a
több tagból álló zsűri kiválaszt. A döntésnél figyelembe veszik a
porta elé ültetett virágok, növények gondozottságát, de a kerítés
és ház állapotát, faluképbe való illeszkedését is.
A polgármesteri hivatal a község területén évről-évre
egyre több helyet alakít ki, ahová virágokat, bokrokat, fákat ültetnek. községünk, falvaink szebb arculatához, jó közérzetünkhöz mindenképpen hozzájárulnak a virágok, illetve a
zöldövezetek kialakítása, amely egyben a községünkbe látogatók véleményét is pozitívan befolyásolja, az itt lakók rend és
szépség iránti igényét tükrözi és nem utolsó sorban a faluturizmus esélyeit növeli. Ezért azonban mindenkinek tenni kell! ki
azzal, hogy maga is próbálja szépíteni környezetét, ki meg azzal,
hogy értékeli mások munkáját, vigyáz a környezete tisztaságára,
szépségére. Bízunk benne, hogy idén is sokan beneveznek a
vetélkedőre, hiszen így egyre többen hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy községünk, környezetünk szép, tiszta, élhetőbb és otthonosabb legyen.
Ezúton is emlékeztetjük a tisztelt lakókat, hogy a községháza 2-es számú irodájában idén is igényelhetnek virágpalántákat.
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Történelmi emlékközpont
Szépvízen
Szépvíz község Székelyföld keleti kapujaként
jelentős történelmi múlttal, nagyon jelentős értéket képező
helyi hagyományokkal rendelkezik. Emellett az utóbbi évtizedek sikeres helyi fejlesztési programjai, beruházásai is
igazolják, hogy a helyi vezetés számos kézzelfogható
eredményt ért el. Ezen fejlesztéseknek köszönhetően mára
Szépvíz a Csíki medence egyik legmeghatározóbb községévé nőtte ki magát és képessé vált arra is, hogy a helyi
léptékű fejlesztések mellett olyan programok, rendezvények kivitelezését is magára vállalja, amelyek a helyi
értékeket hozzák.
A 2015-ös évben megfogalmazódott egy új kezdeményezés, amely a székelyföldi határvédelemmel kapcsolatos történelmi emlékhely, emlékközpont kialakítását
célozza meg. Ez a történelmi emlékhely a község központjában álló, erre a célra alkalmas, felújítás alatt álló épületben kerül kialakításra és a székelység „határon álló”,
„határvédő” szerepét fogja bemutatni tartalmas, élményszerű formában. Nem múzeumról van szó (bár az is),
nem csupán egy konkrét eseményre való emlékezésről,
hanem olyan történelmi emlékhelyről, amely egyszerre
kínálja a székelyföldi és helyi történelem megismerését,
az azonosulás lehetőségét és szolgálja a helyi közösség
erősödését. Olyan emlékközpontról, amely erősíti a
község ismertségét és vonzerejét, s amely meg nem
kerülhető turisztikai célpont lehet a Székelyföldre látogató
turisták, vendégek számára is.
Ebben a térségben a családoknak, a közösségeknek olyan életvezetési modellje, gyakorlata van, amely
az évszázadok során a „határhelyzetben” alakult ki és
erősödött meg. Az emlékhely célja, hogy másokkal is
megismertesse ezt a történelem során kialakult székelyföldi életformát, a határhelyzethez kapcsolódó fontosabb
történelmi időszakokat és eseményeket. A „határ” kifejezéshez többféle értelmezés társítható. Jelent elválasztást,
jelent védekezést. Szépvíz esetében azonban az a jelentés
kerül előtérbe, hogy a határ „a mi földünk”, a székelység
határhelyzetben volt és van, a határhelyzetben zajló élet –
amelynek kulcsfontosságú része volt a védekezés feladata – gondolkodásmódot, jellemet, életvitelt is kialakított ebben a térségben. Ezt kell ebben a központban
tartalmasan, szakmai igénnyel, korszerűen, élményszerűen felmutatni és megmutatni, másoknak és természetesen saját magunknak, a Székelyföldön élőknek is.

Olyan központ kialakítása kezdődött el, amely
fontos vonzerő és látogatási célpont lesz a székelyföldi
térségbe utazó látogatók számára, akár turisztikai, akár
szakmai céllal utaznak ide. Erre reális esély van, hiszen
évről évre növekszik a térségbe érkező látogatók száma.
Szépvíz jól megközelíthető, hiszen csupán néhány kilométerre van a Gyergyószentmiklós–Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy útvonaltól (és a megyeszékhely Csíkszeredától). Ugyanakkor évente sok ezerre tehető a Gyimesekbe látogatók száma, akik áthaladnak a községen.
Továbbá jelentős szakmai szerepe lehet a központnak a
Magyarországról Erdélybe látogató iskolás csoportok fogadásában is. Végül, de nem utolsó sorban az erdélyi,
székelyföldi iskolák által szervezett szakmai, tematikus
utak célpontja is lesz.
A terv kialakulásában, a kezdeményezés elindításában nagy szerepe volt a kultúrcsütörtök programnak, amelynek keretében történészek, társadalomkutatók,
fejlesztő szakemberek látogattak a községbe, s ezek a
találkozók, párbeszédek keretet adtak az új ötletek
születésének. hasonlóan fontos előzményt jelentettek a
helyi történelmi értékeket, tárgyakat bemutató kiállítások,
a Szépvízen szervezett szakmai rendezvények is.
Mindez arra utal, hogy egy ilyen egyedi, újszerű
emlékhely kialakítása egy folyamat eredménye lehet, s ezt
a folyamatot a község és a térség érdekében tovább kell
vinni. Ugyanakkor fontos az együttműködés is, külső
szakemberek és helyiek bevonása, tapasztalatcseréje,
közös munkája. Ebben a folyamatban szerveződött egy
munkacsoport, amely történészek, fejlesztő szakemberek
és helyiek részvételével foglalkozik ennek a nagyon
fontos elképzelésnek a gyakorlati kivitelezésével. Elindult
az épület felújítása, több területen megkezdődött a szakmai munka, neves magyarországi és székelyföldi
történészek közreműködését kérték a tervezés és
kivitelezés érdekében, elindították a helytörténeti adottságok feldolgozásával kapcsolatos munkát.
Szépvíz történelme, hagyománya lehetőséget
kínál arra, hogy folyamatosan erősítsük, építsük ezt a
községet, az itt lakók közösségét. Ehhez szükségesek az
olyan újszerű és helyi adottságokra, értékekre alapozó
programok, mint a székely határvédelemmel kapcsolatos
történelmi emlékközpont kialakítása. Olyan program ez,
amely a helyiek, a község és a székelyföldi térség
érdekét egyaránt szolgálja.
bíró z. zoltán
társadalomkutató

OLVASSA SZÉPVÍZ köZSÉG INTErNETES hONLAPJáT
A WWW.SZEPVIZ.EU CÍMEN!
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Szülők Iskolája
Május folyamán két foglalkozással
szeretnénk folytatni tevékenységünket:
Május 10-én 17 órától ilyés Erika, csíkszentdomokosi segítő nővér Anyós címmel tart
műhelymunkát, foglalkozást az érdeklődők
számára. A foglalkozás nem csak menyeknek,
anyósoknak nyújthat információt, segítséget,
hanem lányoknak is, hiszen lehet, hogy ma még
lány vagyok, de holnap meny lehetek, s ki tudja,
holnapután már anyós. Mindannyian hallottunk már egy-két anyós-viccet, aminek lehet vagy sem valós alapja, de
hiszem azt, hogy vannak olyan anyós-meny kapcsolatok, melyek példaértékűek lehetnek mások számára.
Május 24-én 18 órától lázár márta, tanár, kineziológus Kisgyerekes családok mindennapjai címmel tart
foglalkozást falunkban. A foglalkozás célja, hogy segítséget, támaszt nyújtson azon kisgyerekes családok számára
amelyek nap, mint nap azzal kell megküzdjenek, hogy nincs mindig rend a lakásban, nincs minden nap főtt étel, nincs
vasalt ruha, nem tudnak igazán a mában élni, nincs elég idő, meg energia arra, hogy a szülők minőségi időt tudjanak
fordítani párkapcsolatukra s még sorolhatnám, de nem teszem, azért, hogy ne lőjek le minden poént azok számára,
akik részt vesznek majd a beszélgetésen.
Foglalkozásaink bárki számára nyitottak, a résztvevők felé egyetlen elvárás van, nyitott szívvel és füllel
érkezzenek a többit meg az Úrra és az előadókra bízzuk. helyszín a csíkszentmiklósi kultúrotthon emelete.
andráS IldIkó

A csíkszentmiklósi hentescsapat az újkígyósi kolbászfesztiválon
Nagy örömmel fogadtuk a meghívást az
újkígyósi kolbászfesztiválra, ahol mi is megmérettethettünk. Természetesen nem egy hazai
recepttel mentünk, hanem maga Stéberl András
híres receptjével, amit a gyulai barátainktól kaptunk. Ezt minálunk úgy mondanánk, hogy ötször annyi volt benne a paprika, mint amihez mi
vagyunk szokva.
A részvétel több szempontból is érdekes
volt, egyszer, hogy megtapasztalhattuk milyen
úgy részt venni egy kolbászfesztiválon, mint
„gyúró” csapat, aztán meg tapasztalatszerzés is,
hiszen mi is szervezői vagyunk egy hasonló
eseménynek. Van sok hasonlóság, de akadnak
azért bőven különbségek is. Amíg nálunk a csapatok inkább jogi személyek csapatai, ott inkább baráti összeverődött
csapatok. Óriási előny, hogy nekik van egy csarnokjuk ahol az egészet szervezik és igen, nem volt látogató, aki éhesen
ment volna haza. Technikai különbségek is vannak, jegyzeteltünk is rendesen. kis csapatunk fantasztikus élményekkel
lett gazdagabb. házigazdánk nagyon kitett magáért, és az egész csapat azon fáradozott, hogy nekünk nagyszerűen
teljen ez a hétvége. Ezúton is nagyon szépen köszönjük az Újkígyósiaknak! Szeretnénk a gyulai henteseknek is
megköszönni azt, hogy megtettek mindent annak érdekében, hogy minél több időt töltsenek velünk, többen is ellátogattak a rendezvényre és bár nem sikerült dobogós helyezést elérni, Dékány Feri bácsi azt mondta, hogy kolbászunk
megállja a helyét bármilyen versenyen.
Ezúton is szeretném megköszönni a Csíkszentmiklósi közbirtokosságnak a támogatást, segítségükkel sikerült
egy csapatként a gyúróasztal mögé állnunk!
andráS róbert
Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat, amelyek a községben
készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogó@gmail.com e-mail címre!
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Nagykorúsítás X. alkalommal
hazánkban, illetve az Európai Unió államaiban és világszerte sok más országban, nagykorú az, aki a 18. életévét
már betöltötte. A nagykorúsítás az élet egyik felejthetetlen mozzanata, de a felnőtté válás, ugyanakkor a felelősségteljes
döntések vállalásával együtt járó folyamat része is. A jó választás, a helyes döntés megtalálása a nagykorúvá serdült
élet hétköznapjainak része.
Ezekkel a gondolatokkal indítottuk el a felnőtt életben azt a községünkhöz tartozó 36 fiatalt, akik április 9-én
ünnepelték nagykorúvá válásukat. A nagykorúsítási ünnepséget idén immár X. alkalommal szerveztük meg a községben. Így számunkra különleges jelentőséggel bírt az idei ünnepség, mert most már biztos, hogy hagyományt teremtettünk és a fiatalok számára is jelentőséggel bír,
Fotó:
hogy a közösség, amelyben felnőttek, Kovács Ignácz
jelképesen is útjukra bocsátja őket, kifejezve
büszkeségét, örömét a lelkes, tettre kész
ifjúság láttán.
Az ünnepi szentmise után a szépvízi
kultúrotthonban népes közönség, szülők,
nagyszülők, testvérek és jó barátok nézték
végig azt az egy órás műsort, melyet a 18 éveseink tisztelétére szerveztünk. Ünnepi beszédet mondott a község polgármestere, majd
a csíkszeredai Szivárvány ír tánc csoport táncaiból láthattak egy csokorra valót. A fiatalok
reggelig tartó bállal ünnepeltek a csíkszentmiklósi kultúrotthonban.
bece katalIn

Ne hagyjuk cserben az Éneket!
XVI. alkalommal került megrendezésre 2016. április 22-én Csíkszentdomokoson a „Ne hagyjuk cserben az
ÉNEkET” című nép- és gyermekdal-vetélkedő körzeti szakasza. A rendezvényen részt vettek a Nyírő József általános
Iskola alsó tagozatos diákjai is.
I. osztályból dicséretben részesült: Imre Boróka,
Ferencz Zenkő, kuna hanna és Vaszi kitti.
Felkészítő tanítójuk: Tamás Csilla.
II. osztályból dicséretben részesült: Deák Brigitta,
Deák Szilvia, Bogos Orsolya és Nagy Nóra.
Felkészítő tanítójuk: ráduly Szidónia.
A III. osztályosok III. díjat hoztak: Bors-Tímár
Erzsébet, Fazakas Paula, Mihály Izabella és Vásárhelyi
réka részvételével.
Tanítójuk: Ferencz rozália. Felkészítő tanáruk:
Incze Sándor.
IV. osztályból dicséretet kapott Sebestyén Anita.
Felkészítő tanítója: Miklós-Sántus Judit.
Csíkszentmiklósról a II. osztályból dicséretet
kapott Erőss Dóra.
Felkészítő tanítója: Péter Tünde.
kodály Zoltán szavaival szeretném zárni:
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel,
amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vígasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” Gratulálunk mindenkinek és „Ne hagyjuk cserben az ÉNEkET”!
Ferencz rozálIa tanítónő
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Interjú Gál Zoltánnal
Egy éves a Csengő tejfeldolgozó üzem
Alig egy éve nyitotta meg kapuit a vásárlók
számára a szépvízi Csengő tejfeldolgozó, máris rengeteg
változás történt az üzem életében. Ezekről kérdeztem Gál
Zoltán ügyvezető igazgatót.
Hogyan értékelnéd az elmúlt egy évet?
Azt mondhatnám, hogy kicsit zavarosan indult az
elején az egész, de hála Istennek ma már úgy érzem, hogy
sínen vagyunk. Tudod, minden kezdet nehéz. Ott volt a
nagy kérdés, hogy mi lesz ebből az egészből? Azt hiszem
nagy volt a bizalmatlanság meg a türelmetlenség is,
általában már az elején mindenki eredményre, sőt haszonra várt. összegezve az egészet, megértük az első születésnapot és úgy gondolom az már önmagáért beszél.
Mi az, ami a legnagyobb nehézséget jelentette számotokra?
Miután, ha nehézkesen is, de elindultunk, nagy problémát okozott az értékesítés, vagyis a piac. Utána következett
az ovális bélyegző beszerzése, ami nagyon sok Fotó: Gál zoltán
plusz követelménnyel
járt, amihez ismét újabb
anyagi befektetésekre volt
szükség. Sőt, a mai napig
azon dolgozunk, hogy
ezeknek a követelményeknek minden szinten
megfeleljünk, ugyanis,
az állati eredetű élelmiszerekre, és az azokat
előállító élelmiszeripari
vállalkozókra különleges higiéniai szabályok vonatkoznak. Az állati eredetű
élelmiszereket előállító vállalkozások termékeiket csak
olyan engedély birtokában hozhatják forgalomba, melyet
kizárólag kedvező eredményű hatósági helyszíni szemlét
követően adnak ki. Azokat a termékeket, amelyeken
látható ez az azonosító jelölés, engedélyezett és az élelmiszerbiztonsági hatóság által fokozottan
ellenőrzött létesítményben állították elő.
Hány fővel és milyen ütemben
történik a termelés? Hány liter tejet
gyűjtötök be naponta?
Jelenleg 6 személy dolgozik az
üzemben, átlag napi 2500 liter tejet dolgozunk fel. helyben készítjük a Csengő és a
Cibre kemény és félkemény sajtokat, a friss
termékeket keresztúron állítják elő.
Tudomásom szerint, áprilistól egy
új típusú sajtot is bevezettetek. Mi a
jellemző erre a termékre?

áprilistól próbálkozunk új típusú sajtokkal, különféle ízésítésekkel, ugyanakkor elkészítettük az első telemeát, ami most van bevizsgálás alatt. Természetesen
minden új termék, csak bevizsgálás után kerül ki az
üzletetekbe.
Mit jelent számotokra a Székely termékek közé
tartozás?
A Székely termékek közé tartozás egy újabb kihívást jelentett számunkra, és mindezek mellett, rengeteg
papírmunkával is járt. De ezen is túl vagyunk, megkaptuk
a jóváhagyást mindenik típusú termékre. Úgy érzem, ezzel
is egy picikét előbbre léptünk, szélesebb körben ismerhetik meg termékeinket a vásárlók.
Április 16-17-én a Kárpátmedencei Élelmiszergyártók Konferenciáján mutattátok be a keresztúri és a
szépvízi termékeket. Miért volt fontos számotokra a konferencián való részvétel?
A konferenciára
személyes meghívót kaptunk Magyarország Földművelésügyi Minisztériumából, ami bizony jól
esett, arra gondolva, hogy
már ismernek és hallottak rólunk. A lényege
ennek az ismerkedés és a
tapasztalatgyűjtés volt a
nemzetközi porondon.
Nagyon sok kistermelővel ismerkedtünk meg,
és rájöttünk, én legalábbis személyesen, hogy mindenütt megvannak a helyi
nehézségek, máshol is többnyire ugyanazokkal a problémákkal küzdenek mint mi.
Mik a tervek a jövőre nézve?
A jövőre nézve szeretnénk új sajttípusokat piacra vinni, a lehetőségek szerint bővíteni a gépsort
friss termékek előállítására, ugyanakkor, ha a gazdák meg a helyi vásárlók megértenék azt, hogy ez az egész
dolog értük van, mi a magunk részéről
adjuk a tudásunkat és teljes hozzáállásunkat. Bízom benne, hogy ez fog
működni!
Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat. További sikeres tevékenységet
kívánok számotokra.
SzakácS adél
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községünkben járt Nagy-Britannia bukaresti nagykövete
április végi hargita megyei látogatása alkalmával községünkbe látogatott h. E. Paul Brummell brit
nagykövet, akit Borboly Csaba, hargita Megye Tanácsának elnöke kísért el.
Látogatásának célja a megye megismerése, a
sikeresen működő civil szerveződések és szövetkezetek
megtekintése volt. Borboly Csaba elnök, mint a
szövetkezetek egy jó példáját, illetve az autonómia egy
kézzel fogható lépését mutatta be a szépvízi tejüzemet,
illetve a Csengő Tejszövetkezetet a nagykövet úrnak.
A vendégeket Ferencz Tibor polgármester, a
szövetkezet kezdeményezője fogadta. hangsúlyozta a
Fotó: Hargita Megye tanácsa
szövetkezet fontosságát, szükségességét és kiemelte,
hogy a jó csapatmunka eredménye a működő tejüzem. Ezt követően az üzem vezetője, Gál Zoltán kalauzolta végig a
vendégeket az üzemen, ismertetve annak működését és megkínálva őket az itt készült termékekkel.

kultúrházaink
hosszúra, nyugodtan mondhatjuk, hogy túl
hosszúra sikerült a szépvízi kultúrközpont felújítási
munkálatainak előkészítése. Értem ez alatt az engedélyeztetéseket, az anyagi forrás megszerzését, a pályázatok elbírálását. örömmel
jelentem azonban, hogy
ebben a hosszú folyamatban elérkeztünk végre a
konkrét építkezési munkálatok megkezdéséhez.
április folyamán
utolsó fázisába lépett a
felújítás előkészítése és kihirdetésre került a kivitelezési
munkálatra vonatkozó licit eredménye. A nyertes a buzăui
Concas cég. A szerződés aláírása is megtörtént és az
előzetes telefonbeszélgetés alapján május hónap folyamán
elkezdődnek a munkálatok is.

A másik, kultúrházzal kapcsolatos hír szintén
örömhír, hiszen pozitívan bírálták el egy, az ősz folyamán
benyújtott pályázatunkat. Az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap (FEADr) 7.6-os kiírása a vidéki infrastruktúra fejlesztését célozza. Pályázatunkkal tehát a
csíkborzsovai kultúrotthon
eszközbeszerzésére nyertünk
pénzt. Ez a nyertes pályázat
lehetőséget teremt a kultúrház fény- és hangtechnikával
való felszerelésére, székek,
asztalok vásárlására, valamint a sikeres csíkborzsovai
férfikórus számára zongora
és ruhák beszerzésére is.
Célunk, hogy a felújítással, eszközbeszerzéssel
kultúrházaink lassan multifunkcionális közösségi térré
alakuljanak. remélem, hogy ezekkel a lépésekkel most
közelebb kerülünk ehhez!
Ferencz tIbor

2% a szépvízért Egyesületnek
A Szépvízért Egyesület tevékenységéhez járulhat hozzá jövedelemadója
2%-ával, amelyet a következő módon ajánlhat fel:
n A 230-as formanyomtatványt igényelje a polgármesteri hivatal 6-os irodájában,
vagy töltse le az internetről.
n Az egyesület hivatalos megnevezése: ASOCIAŢIA „SZÉPVÌZÉrT”.
n Adóazonosítószám: 28120627.
n Bankszámlaszám: rO05rNCB0159120680020001.
n A kitöltött dokumentumot juttassa el a szépvízi polgármesteri hivatal 6-os számú
irodájába, vagy vigye el személyesen az adóhivatalhoz.
köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek a lehetőséggel és támogatták egyesületünket.
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Elsőáldozók
bemutatása
Már több éves gyakorlat a szépvízi
egyházközségben, hogy egy jó hónappal
elsőáldozás előtt bemutatjuk a templomi
közönségnek azon elsőáldozókat, akik abban
az évben járulnak először szentáldozáshoz.
Idén április 24-én 19 elsőáldozót mutattunk
be, névsor szerint így következnek: Balla
krisztina, Barabás hunor, Barabás Zalán,
Becze Csongor, Becze Dávid, Bogos Zsolt,
Bors-Timár Erzsébet, Boros Gellért, Buhalea
Szabolcs, Deák Beáta, Erőss Alpár, Fazakas
Paula, Mihály Izabella, Simon Erik-ákos,
Simon Márk, Stefan Erzsébet, Szatmári Márton, Szőcs Szilárd, Vásárhelyi réka.
Tapasztalatunk szerint ez jó alkalom arra, hogy ünnepélyesen bevonulva a templomba, eukarisztiát ábrázoló
kitűzővel a mellükön, székely ruhában, ünnepi hangulatban készüljenek az első szentáldozásra a gyerekek. Nagy tömeg
előtt kell elmondaniuk a mikrofonba azt az egy szakasz versikét, van izgalom és drukkolás bőven a részükről, de
kapnak egy indíttatást és bátorítást, valamint tapasztalatot arra, hogy az igazi nagy ünnepen, az elsőáldozás napján
már ne szorongjanak annyira, tudják mit kell tenniük, hogyan kell mozogniuk, mit kell mondaniuk egyedül és közösen
is, mit és hogyan kell énekelniük.
Az ünnepelt gyerekek a főoltár előtt, fenn a dobogón lócákon foglalnak helyet. Minden gyerek csak egy szakasz
verset szaval el a mikrofonba, és közösen elénekelnek három szent éneket a szentmise kezdete előtt. Szentmise végén
aztán meghatározott sorrendben, egyenként középre járulnak és a nyakukba helyez Ferencz rozália tanítónéni egyegy színes rózsafüzért. Ezzel úgymond eljegyeztük őket az első szentáldozásra. A szentmise végén ünnepélyesen
átvonulunk a hittanterembe és ott egy kis agapét tartunk a jelenlevő gyerekeknek. Ilyenformán próbáljuk őket és magunkat is Isten országa felé fordítani.
Gábor zoltán
plébános

Sík Sándor: Fehér

nap

Üdvözölt légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.
Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
hófehér.
Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
hófehér.

Elsőáldozás Csíkszentmiklóson
Csíkszentmiklóson május 8-án Isten segítségével 10 gyermek járul
első szentáldozáshoz: Antal Dávid, Bara Csongor-Csaba, Barabás richárd,
kajtár Szabolcs, kelemen Anita, kovács Anett Adrienn, kovács
Szilveszter, Somodi Zalán, Tamás Ervin, Tamás hanna.
GYÖrGY MIHálY-levente
plébános
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Változások a Szépvízi Ifjúságért Egyesület életében
A tavasz nem csak a természetben hozott változásokat, hanem az ifjúsági egyesület életében is, hiszen új terveket szőttünk az idei évre vonatkozóan.
Az idei évben megtörtént a tisztújítás, Gál Emese átadta elnökségét László krisztinának. Ez úton is meg szeretnénk köszönni lelkes munkáját és együttműködését. két új alelnököt
is választottunk, Fico Erzsébetet és Boghiu krisztinát.
Az előttünk álló évben szeretnénk fellendíteni az ifjúság életét. Az ifjúsági napokat,
augusztus folyamán, a hagyományok jegyében fogjuk megszervezni, ezzel szeretnénk felhívni
az emberek figyelmét a népi hagyományok fontosságára, hiszen manapság egyre kevesebbet
hallunk róluk.
Bízunk benne, hogy az idei év sok újdonságot hoz majd az érdeklődők számára. Végül, de nem utolsó sorban,
köszönetet mondunk mindazon személyeknek, akik valamilyen formában segítenek és támogatnak bennünket!
Sándor krISztIna

kArATE hÍrEk
A múlt év középen egy edzésen, az országos edzőtáborban került nyilvánosságra, hogy újból világverseny van a láthatáron. Mindannyian örültünk a jó hírnek,
viszont számos akadály tornyosult előttünk. Csak az elszánt csapat- és egyéni munka
eredménye hozhat újból gyümölcsöt a csapatunknak. Számos versenyen elemezték
tudásunkat, de a mindent eldöntő, hogy kijuthatunk-e a harmadik világversenyre, a
kézdivásárhelyen megrendezett Shotokan (WkF) országos bajnokság volt, eredmény
és teljesítmény szerint. Így rohan Imrével juthattunk ki a számunkra a tavaly még túl
nagy megmérettetésnek tűnő világversenyre, a román kerettel.
Botoșaniból indult az egyik autóbusz (a másik Bukarestből ), amellyel mi utaztunk és nagyon hosszú út után megérkeztünk a lengyelországi Bydgoszcz városba,
ahol másfél nap jutott a megpihenésre, valamint a feltöltődésre, a versenyre. A
versenyen 37 ország 900 sportolója vett részt és versenyzett, itt mindenki minden
próbába benevezett. A tisztességes helytállás, a lehetőleg sérülés nélküli hazatérés volt
a cél. Formagyakorlatban egyikünk sem jutott tovább, harcban (kumite) 1 ponttal
maradtam alul az ellenfelemmel szemben, így nem jutottam tovább. Imre viszont a vártnál jobban teljesített hisz
sikerült a -60 kg súlycsoportban 2 bronzérmet szereznie. Ez tükrözi, hogy bőrszín, illetve hovatartozástól függetlenül
(főleg) egyéni sportokban bárki bárhol hozhat jó teljesítményt, csapatunk, községünk jó hírét hordozva a világban.
Gratulálunk neki!
FIco zSóFIa 1 kyu Sic-Szépvíz karate-do

Süssünk, főzzünk
zöldségEs sAjtmártásos
amíg a répa meg nem puhul. Ekkor rátesszük az aprított
sPAgEtti
fokhagymát, megszórjuk liszttel,
Hozzávalók:
elkavarjuk és felöntjük tejföllel, hoz50 dkg spagetti
záadjuk a reszelt sajtot, esetleg ha
kevés olaj
nem elég szaftos egy kis vízzel
1 sárgarépa
hígíthatjuk, majd jól kiforraljuk, ha
1 hagyma
kell, utána ízesítjük. A spagettit sós
3-4 cikk fokhagyma
vízben kifőzzük, majd a leszűrt
só, bors, petrezselyemzöld
spagettit beleborítjuk a mártásba, jól
2 evőkanál liszt
összevegyítjük, petrezselyemzölddel
2 dl tejföl
a tetejét megszórjuk és máris tálal20 dkg sajt
hatjuk. Jó étvágyat hozzá!
A mártáshoz a hagymát kevés olajon megdinFazakaS JUdIt
szteljük, majd hozzá tesszük a reszelt sárgarépát, sózzuk,
borsozzuk, felöntjük egy kevés vízzel és addig pároljuk,

12. nádi suttogó

2016. áPrILIS

kErESZTrEJTVÉNy
A borzsovai kápolna hajdan
Az alábbi fehér-fekete tusrajzot a rejtvény megfejtésében
szereplő néprajzkutató készítette 1931-ben a csíkborzsovai dombra épült
kápolnáról, amelyet a munkások védőszentje, Szent József tiszteletére
emeltek. A képnek köszönhetően megtudhatjuk hogyan nézett ki egykor
a templomot körülvevő egyszerű deszkakerítés és a fából készült cinterem.
A művész középiskolai tanárként csíki tartózkodása alatt értékes
gyűjtő- és kutatómunkát végzett. Diákjaival együtt bejárta a csíki,
gyergyói, kászoni és gyimesi településeket és fényképek, rajzok segítségével megörökítette, felmérte a székely falvak művészeti értékeit,
településszerkezetét, népművészetét, gazdálkodását, kézművességét.
Nagyszebenben született 1896. augusztus 13-án. Tanári pályáját
1922-ben a nagyszebeni tanítóképzőben kezdte, utána 1926-ben áthelyezték a székelyudvarhelyi líceumba. Ekkor tudatosult benne, hogy
„választott szülőföldje” többet vár el tőle, és életcéljául a népnevelői
munkát választotta. Életpályájának meghatározó állomása volt Csíkszereda, ahol 1929-1941 között a római katolikus Főgimnáziumban
tanított. Tanári tevékenysége mellett bekapcsolódott a turistamozgalom
és természetjárás megszervezésébe, 1931-ben az ő kezdeményezésére
jött létre a Csíki Turista Egyesület. 1934-ben megjelentette Csík vármegye turistakalauza és térképe című munkáját.
1976. szeptember 21-én hunyt el kolozsváron, a házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra. hagyatékának
legnagyobb része, többek között a kápolnát ábrázoló tusrajz is, a kriza János Néprajzi Társaság tulajdonát képezi.
vízszintes meghatározások
1. Borzsova alatt elvezető út. 7. karzatban van! 8. Dokumentum. 10. MutM visszafele. 12. Prózai mű szerzője.
13. Táltos. 15. Tallium vegyjele. 16. Lengyel pénznem.
18. Spanyolország és Málta gépkocsijele. 19. Munkakerülő, naplopó. 21. róka koma. 24. Gabon, Thaiföld,
Ausztria és kuba gkj. 25. Szaglószerv. 26. ... az életed!
Louise L. hay könyve. 27. Fagyasztott termék-márka 28.
Foglalója, garanciája. 30. Babák kedvelt teája.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. Jámbor, békés. 3. Japán eredetű
küzdősport. 4. Sír. 5. Nemesi. 6. kezében fog. 9.
Íróeszköz. 11. Derékalj, ágybetét. 14. Metsz, nyír. 17.
Italozik, poharazik. 20. Thaiföld, Németország, Libanon
gkj. 22. Lábikra, lábszár. 23. Titkárság helye. 27. Vígságban van! 29. A nagy varázsló.
néMetI katalIn
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csak a miénk!

