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Értékek vonzásában

A

Magyarság Háza 2019-ben a Külhoni Magyar Értéktárak megismertetésére indított sorozatot Értékek
vonzásában címmel. Szépvíz is meghívást kapott Budapestre, hogy az ősz folyamán, szeptember 27-én mutatkozzanak be a főváros közönségének. A kis küldöttséget
Ferencz Tibor, a település polgármestere vezette. A program kezdetén a Ház munkatársa felolvasta a szép számban
összegyűltek előtt Ferencz Angéla, a Hargita Megyei
Kulturális Központ igazgatójának levelét, aki üdvözölte a
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megjelenteket, és hosszan méltatta a közel negyedszázada
Szépvízt vezető Ferencz Tibor munkásságát. A művelődési
szakember kiemelte: a polgármester munkájának sikere
abban rejlik, hogy a kulturális értékeket helyezte a középpontba, és ezekre építette a falu jövőjét. Ezt követően a község első embere lépett a pódiumra, és nagy sikert aratott
előadásában plasztikusan átfogó képet adott Szépvíz múltjáról, jelenéről, különös tekintettel Szent László királyhoz
fűződő különleges kapcsolatukról, a környéket jellemző káposztakultuszról, a sajtgyártásról és nem utolsó sorban a
készülő Székely Határőr Emlékközpontról. Mindezt sok
fotóval és mozgóképpel illusztrálva. A rendezvény második
részében a faluvezető és segítői asztalhoz invitálták az érdeklődőket, hogy mindenki személyesen győződhessen
meg a szépvízi gasztronómia kiválóságáról, ehhez segítségül pedig sajtokat és pálinkákat kínáltak. A kóstoláshoz a
Szépvízen készült fantasztikus fotókból összeállított kiállítás szolgált díszletként.
CSIBI KRISZTINA,
a Magyarság Háza igazgatója

2. nádi suttogó
KözÉrDEKű iNForMáCióK
orvosi rendelők községünkben
dr. vitos Erika családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
Kedd, csütörtök – 8–13 óra között
Telefonszám: 0266-325110.
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A Szépvízért Egyesület pályázatai
októberben a községbeli önkéntes tűzoltók felszerelése bővülhetett Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A szépvízi tűzoltószertárnál Borboly Csaba
elnök adta át a megvásárolt eszközöket és tűzoltófelszereléseket. Egyesületünk célja segíteni a tűzoltócsapat minél hatékonyabb és biztonságosabb munkáját.

dr. vikárius Károly családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
Kedd, csütörtök – 11–15 óra között
Telefonszám: 0266-325213.
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2019. június–szeptember
születések:
Szépvíz – Búzás Natasa, pál áron, Fejér Dávid
Csíkszentmiklós – András áron, ilyés Boglárka, pál
idén már Xii. alkalommal kerül megrendezésre a KáBiborka, Kalányos Salamon, rostás jános
posztavágás és -vásár a Nád-dűlőben. Az ünnepség megCsíkborzsova – Balog Dávid, Karácsony gréta
szervezését támogatja többek között a Magyar Kormány
Bükkloka – –
a Bethlen gábor Alapon keresztül és Hargita Megye TaElhalálozás:
nácsa. A rendezvény október 12-én, szombaton reggel
Szépvíz – Sebestyén imre, Balla imre, imre Mária, Becze nyolc órakor kezdődik a községbeli és vendégtelepüléMária, Ferencz Tibor
sekről érkező hagyományőrzők felvonulásával, akiket a
Csíkszentmiklós – Timár pavel, péter Károly
fúvósok kísérnek. A káposztaszüret már a kora reggeli
Csíkborzsova – péter Anna, Bodor ignác, péter ildikó
órákban megkezdődik a dűlőben, ahova várják azokat
Bükkloka – –
is, akik vásárolnának a frissen vágott zöldségből. A káposzta eladása mellett termékvásárra is sor kerül, ahol
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házassá- helyi és környékbeli termelők kínálják majd portékáikat.
got kötöttek:
Természetesen idén sem maradhat el a káposztás ételek
főzőversenye
sem. Szépvízen a nádi káposztavágás az
Neagui Levente és Sorban Camelia
egész község ünnepe, amivel tulajdonképpen az évi mevaszi Bernád és Fekete Tímea
zőgazdasági munkák végét is jelzik. Ezen a rendezvéKarácsony Szilárd és zerkula Szidónia-gyöngyvér
nyen kerül sor az Őszi betakarítás gyerekszemmel
Buzas Andrei és vitos Erzsébet
Szépvíz községben címmel meghirdetett rajzverseny
Erdély istván és Balázs Szabina
nyerteseinek díjazására is. A rajzokat a rendezvényen
Bodor Szabolcs-istván és Deák Emőke
megtekinthetik az érdeklődők. A programot a Hargita
Nagy Levente és popescu Angelica
Megye Tanácsa által meghirdetett ifjúsági programokra
Császár Lehel és Bartos ibolya
leadott és pozitívan elbírált pályázatunk segítségével valósítjuk meg.
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: András róbert, András ildikó, dr. Balogh Attila, Császár Klára, Demeter Emőke-gizella, Ferencz Angéla, Fikó Szilveszter,
gábor zoltán, györgy Mihály-Levente, incze Sándor, Kenéz Szilárda-ágnes, Kovács Károly, Kovács Teréz, Lakatos istván, Németi Katalin,
Szakács Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, Tamás Tünde, dr. vikárius Károly, dr. vitos Erika, zakariás istván, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. Korrektúra: Ferencz Márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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Ajsa
Nem Klementina, Manuela vagy más, idegen nyelvterületből átvett neve van. Az Ő neve Ajsa. Közép vagy
nagycsoportos lehet az egyik gyergyói óvodában. Az
intercity fülkéjébe a családjával együtt lépett be. Édesanyja és a három gyerek. A két fiú és Ajsa között nem
volt nagy korkülönbség. Mindhármuk hátán hátizsák.
A mama cipelte a bőröndöt. Bronz-barna bőrük elárulta, hogy a Balatonról jönnek. A balatoni napsütés
csak kiemelte kreol bőrük barnaságát. Kissé keleties
arcukból nyílt, gyermekes kíváncsiság sugárzott amikor ránk néztek. Elrakták csomagjaikat. A mozdulatukból látszott, hogy nem először jártak táborozni. Halkan
beszélgettek. Érezni lehetett, hogy ebben a családban
valahogy a helyén van minden. A gyerek-szülő viszony,
a gyerekek közti kapcsolat, az idegenek elfogadása.
Meghitt, családias hangulat töltötte be a szűk helyet.
Az ablak előtti asztalkára került az édesanya telefonja
és egy könyv. ránéztem a borítólapra. Fekete istván
Bogáncs című zseniális könyve volt. Megjegyzem, a
szerzőnek minden könyve kitűnő. Más elektronikus
kütyü nincs. Sem telefon, sem tablet, sem laptop.

N

ekünk, székely embereknek, ha
a szülőföldünkre gondolunk,
végtelenül sok minden jut eszünkbe.
gyakran gondolunk elsőként a
harcokra, amelyeket ez a vidék látott,
amelyeket elődeink vívtak, amelyekben sokan életüket adták. Évente több
alkalommal emlékezünk rájuk szívünkben gyásszal, tisztelettel, de
sosem felejtve, hogy bátorságuk bennünket is helytállásra késztet.
A második talán, mert – ahogy a
mondás is tartja – a mi szívünkhöz
gyakran a gyomrunkon át vezet az út:
az ízek. A kürtőskalács, a túróspuliszka, a pityókás házikenyér, a töltött
káposzta, és persze mindaz, amit legszívesebben fogyasztunk előtte és
utána: a pálinka és a borvíz. Bárhol

rövid, udvarias beszélgetés után, ki, merre, meddig elindul a vonat. Előkerülnek a szomszéd fülkéből a barátok
és a kártyák. vidám gyerekek zsivaja tölti be a teret. Ajsa nagyon koncentrál. Nyerni szeretne. időnként megigazítja rakoncátlan, göndörödő fürtjeit. A kártyacsata rövid pihenővel
a határig tart. Nincs a sarokban gubbasztó, az okos-telefonján
billentyűző gyerek. Csak barát és jókedv. A határ átlépése
után ágyvetés. A három gyerek elfoglalja helyét és mintha
otthon lennének, várják a mama felolvasását. Bogáncs kalandjainak egy újabb fejezetét. Az édesanya hangja halkan
duruzsol a vonat zajában. A nap izgalmai, a vonat ringása
hamar megtették hatásukat. rövid időn belül Ajsa már az
álmok világában élte meg a kis kutya izgalmas életét.
A reggel hamar eljött. Kissé gyűrötten, de zokszó nélkül keltek. Hátizsákjaikkal a hátukon várták, hogy a vonat
megálljon. intett a kezével s leszállt. Biztos vagyok
benne, hogy aznap este újra várja testvéreivel együtt Bogáncs történetének folytatását és, hogy felnőtt korában, a
családi mintát követve, ő is megajándékozza gyermekeit
az esti felolvasás varázsával.
Ajsa – régi magyar női keresztnév. jelentése: 1. ajak,
2. barázdabillegető.
LAKATOS ISTVÁN

járunk, a székelyföldi ízeket keressük, bárki járt nálunk, ezekre biztosan
emlékszik.
Eszünkbe jut rögtön az is, hogy
erős, büszke nép vagyunk, és ilyenek
a táncaink is: ha láttak székely embert
csárdást járni, tudják: a hátunk egyenes, lefelé sosem, csak előre nézünk,
a csizmára erősen csapunk, a lányok
szoknyái keményen lengenek. Nem
billenthet ki senki. Erre tanított bennünket a múlt, ezt adjuk tovább a következő nemzedékeknek is.
Egy székely ember, bárhol jár a világban, beszélni fog e vidék szépségéről. Arról, hogy zordak a szurdok,
élesen és rendíthetetlenül állnak bennük a fenyők, de köztük csendesen
csorognak a patakok, hogy révbe érve

folyóvá duzzadjanak. Télen hideg,
nyáron meleg, éppoly gyönyörű a
hajnala, mint az, ha a nap leszentül.
Kúriák, kastélyok földje ez, és kanyargós útjai mentén büszkén mutatják magukat őzek, rókák, nagyvadak.
Székelyföld látványa felejthetetlen!
Ha egyszer itt járunk, emléke örökre
belénk ég.
Kedves olvasó!
Nekünk, székely embereknek, ha
a szülőföldünkre gondolunk, végtelenül sok minden jut eszünkbe. Ami
azonban a szerelmet hozza, ha e vidékre gondolunk, hogy Székelyföld
számunkra otthon. És otthon a családjaink számára is. A szülőföldünk.
Ezért építjük, ezért harcolunk érte,
ezért dolgozunk a fejlődéséért, ezért
vagyunk készek bármire, ha meg kell
védenünk.
Kedves Székelyföld!
Ez a tíz nap, ez az évforduló most
csak a Tied! Tied harcaiddal, ízeiddel,
kultúráddal, fényeiddel és csendeddel
együtt: most Téged ünnepelünk.
isten éltessen!
http://www.szekelyfoldnapok.ro/
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Csíkszentmiklósi idősek Bukarestben

A

z ősz a mezei munkákról szól falun, de a csíkszentmiklósi Lila krizantém idősek klubja megszökött
egy gyors bukaresti kiruccanásra, hogy picit megpihenjen.
Az első nap egy három órás fürdéssel kezdődött a Bukarest közeli Therme wellness-ben. Ezt követte egy McDonald's-os ebéd, csak hogy felvegyük a nagyvárosi stílust.
Mi más következhetett, mint a Baneasa Mall-ban egy kis
kirakat nézés. Magas árak, márkás cuccok, egy más világ...
Másnap elmentünk megnézni a „Centrul vechi”, régi
központi zónát, ahol a reggelit a térség leghíresebb vendéglőjében, a „Carul cu bere” -ben fogyasztottuk el. innen
az utunk a „Casa poporului”, nép házába vezetett, ahol
nagyszerű kalauzunk vikárius Arany volt. Belépéskor
Császár Károly zsolt Maros Megyei szenátor is köszöntött bennünket. innen elindultunk körbejárni ezt a gigantikus épületet. Folyosóról folyosóra, teremről teremre
mentünk, Arany fordította az idegen vezető mondanivalóját, kiegészítve nagyon sok hasznos információval.
Nagy meglepetésünkre egyszer csak szembe jött velünk
Kelemen Hunor államelnök jelölt úr is, aki nagyon kedves
volt és barátságos. Kezet fogott mindannyiunkkal. Kis beszélgetés és egy csoportfotó után tovább folytattuk az

óriási termek látogatását. A parlamenttől egy kis városnézés után elmentünk az iKEA-ba ebéd-vacsorázni, majd
vissza a szállásra. A harmadik nap már a hazaútról szólt,
de egy shaormázás ploieşti-en még belefért.
jó volt együtt lenni, sokat nevettünk, magunkon is,
máson is és, mint mindig, fantasztikusan éreztük
magunkat.
ANDRÁS RÓBERT

Ezer Székely Leány Napja

i

dén is megszervezték az Ezer Székely Leány Napját a csíksomlyói a nyeregben. Mint minden évben, úgy most is,
a csíkborzsovai és a csikszentmiklosi fiatalokkal sikerült megszerveznünk, és székelyruhába öltözve, szekérrel mi
is eljutottunk Csíksomlyóra. A szekereket néhány fiatal lovas is kísérte. Több mint húszan képviseltük az itteni fiatalokat. Mint ahogy eddig is, idén is szentmisén vettünk részt, ami idei évben a nyeregben lett bemutatva. A vásárlást
illetően rengeteg minden volt kiárusítva, de mi nem azért a sok értéktelen tárgyért mentünk el, hanem annál sokkal
fontosabb dolog miatt: hogy megmutassuk, a mostani fiataloknak is ugyanannyira fontos a hagyomány, mint a régieknek, és nyilván azért is, hogy az a több mint 1000 székely lány és -fiú egy helyen, székely népviseletben együtt legyen pár órát, együtt táncoljon. Utoljára köszönetet szeretnék mondani a fogatosoknak, akik figyelembe nem véve a
hosszú utat, és nem kímélve gyönyörű lovaikat, kivitettek minket a nyeregbe. Ugyanakkor köszönet Kovács Károlynak, aki fáradtság nélkül segített a megszervezésben, és végül, de nem utolsó sorban köszönet a fiataloknak, akik
székelyruhába öltözve, ezzel tiszteletet adva Székelyföldnek, eljöttek .
LÁSZLÓ MÁRIA-MAGDOLNA, Csíkborzsova
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idősek bálja Csíkszentmiklóson

gyanánt, egy kérdezz-felelek programmal folytattuk az
estét. Közben pedig csak ment a mulatság, pörgött a tánc.
a október elseje, akkor idősek világnapja. CsíkszentKöszönjük szépen az önkéntesek munkáját, a vendémiklóson ez együtt jár az idősek báljával. Szomba- geknek a részvételt, és remélhetőleg jövőre ugyanitt.
ton 19 órakor, egy misével tisztelegtünk időseink előtt,
AndRás RóBERt
majd 20 órától indult a bál. A Stage band húzta a talpalávalót, a Csíkszentmiklósi Hentes Csapat készítette az
ételt, és a csíkszentmiklósi ifjúság szolgálta ki a vendégeket. Az est elég mozgalmasra sikeredett, már mise előtt
megérkeztek kedves barátaink Máréfalváról és Boldogfalváról, akik már a szentmisére csatlakoztak a csíkszentmiklósi idősekhez. Alighogy elfoglaltuk helyeinket,
megérkeztek a csíkszentmiklósi csőszök és gyönyörű
tánccal kápráztattak el bennünket. Ezt követte a boldogfalvi
és máréfalvi vendégek előadása. A vacsora után, pihenés

H

Borzsovai citerások

B

eszámolómat a 2018-as esztendővel kezdeném, hiszen sikerült beszereznünk 5 darab citerát (2 prím, 3
tenor). Ezen hangszereket a Magyarország Kormánya
által meghirdetett Csoóri Sándor Alapítványhoz benyújtott pályázatból sikerült megvásárolni, melyeket Kovács
László magyarországi mester készített el nagy szakértelemmel. Hálás köszönet a mesternek, Ferencz Angélának,
és mindazon személyeknek, akik besegítettek a pályázat
írásában és kivitelezésében.
A citerák megérkezése után, sajnos az emberi gyarlóságnak köszönhetően, a citerazenekar felbomlott.
Ahhoz, hogy több mint 6 évi kemény munka ne veszszen kárba, felkértem Csaba Levente gyergyócsomafalvi
tanár urat, hogy vállalja el a citeraoktatást Borzsovában.
idén tavasszal el is kezdődtek a próbák, kéthetente 8 fiatallal. 5 próba után jött a vakáció.
júliusban Fazakas ildikó meghívására részt vettünk a
X. Citeratáborban Szentegyházán.
Az oktatás 4 csoportban indult, napi 6 órával, olyan
emberekkel, mint: juhász Kitty, Bíró László és Hunyadi
Bőr gyula. Szándékosan hagytam utolsónak Tar Csilla

Eszter tanárnőt, hisz ő volt a borzsovai ifjak tanítómestere.
A táborban az idősebb citerásokból onodi Lajos bácsi és
Sárig Tibi bácsi is részt vett, őket juhász Kitty oktatta.
A borzsovai citerások: Balog Szende, Walgraffe Máté,
Abos Csongor, Demeter Norbert és jómagam nevében
hálás köszönet a fent említett személyeknek.
Külön hálás köszönet Tar Csilla Eszternek, hisz egy
olyan színvonalas, de egyben emberi, mondhatni baráti
oktatásban volt részünk, melyet nem lehet elfelejteni.
Utólag ezt írta egy levélben: „Nagy örömmel tanítottalak
titeket, cseppek voltatok a tengerben velem együtt, és én
boldogan kormányoztam a lelkes evezőcsapatot.”
Utolsó napon, szombaton szülők és egy kis közönség
jelenlétében minden csoport bemutatta a tanultakat, nagy
sikernek örvendve.
Külön köszönet Haáz Sándor tanár úrnak és csapatának, valamint a Szépasszony vendéglő személyzetének a
színvonalas ellátásért.
A tanultakkal a következő héten felléptek a Csűrdöngölő
tánctáborban és a Kosz Szilveszter gyermeknéptánc-fesztiválon, sőt, jövő tavaszra meghívást kaptunk Eger városa mellé.
Szeptember 10-én megkezdődtek a próbák. Készülünk
a Káposztavásárra és az idősek Napjára, valamint október
14-én részt veszünk az Amatőr Színjátszó Találkozón.
Külön köszönet a Borzsovai Közbirtokosságnak és a
Szépvízi polgármesteri Hivatalnak az eddig nyújtott segítségért, és arra kérjük, ha úgy látják, hogy van értelme,
ezután is segítsenek.
KOVÁCS KÁROLY

6. nádi suttogó
Egymásra hangolva

A

mint felébredt, érezte, hogy valami
nincs rendben. összeszorult a
gyomra, kóválygott, émelygett, remegett keze-lába. Húzta az ágy, ez nem
vitás. Anya gyorsan megmérte a lázát,
C-vitamint adott neki, és azt mondta,
maradjon ágyban. Majd ő telefonál a
tancinak, hogy nem érzi jól magát, és
ma nem megy iskolába.
Aztán délután, mikor anya hazajött, már szökdécselve újságolta,
hogy sokkal jobban van. Anya boldogan nyugtázta, hogy nem volt komolyabb baj, csupán futó rosszullét, egy
kis megfázás vagy gyomorrontás. Ez
gyakran előfordul a kicsiknél. Nem
mosnak rendesen kezet, össze-vissza
esznek mindent, amit egymástól kunyerálnak a suliban. persze anya mindig mondja, hogy csak olyasmit
vigyél a suliba, amivel a többieket is
meg tudod kínálni. Biztosan más
anyuka is ezt mondja otthon, és így
mindenki megkínálja a másikat chipsszel, pufuleccel (lásd puffasztott
kukorica), meg mindenféle jóval, ami
az étvágyat elveszi, és a gyereket
felfújja.
Néhány nap múlva ismét jelentkeztek az ismerős tünetek: émelygés,
gyomorgörcs, gyengeség. Anya persze ismét aggodalmasan megsimo-
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gatta a sápadt kis fejecskét, nagy puszit nyomott az arcocskára és persze
C-vitamint is előírt egy nagy csésze
mentateával (elvégre a hűlésre az a
tuti, ha pedig nem hűlés, hanem gyomorrontás, akkor sem árthat). Láz az
most sem volt, de az aggodalom belső
órája azt ketyegte: fekvés, nincs suli,
ezt ki kell pihenni.
Anya furcsállta, hogy alig telt el
egy hét, máris újra jelentkezett ez a
furcsa tünet együttes, és elhatározta,
hogy délután kicsit jobban odafigyel
a kicsire. Ő volt a harmadik gyerkőc.
valamivel érzékenyebb, mint a nagyobbak, és bár magának sem vallotta be, talán egy kicsit jobban
aggódott érte, mint a nagyokért. Ők
valahogy olyan erősek, immunisak
voltak, könnyedén átvészeltek mindenféle betegséget. Ezzel a kicsivel
mintha minden egy kicsit szívszorítóbb volna!
Amint hazaért, megkönnyebbülve
nyugtázta, hogy látványosan jobba
lett a kicsi. „Nahát, nem is gondoltam
volna, hogy a C-vitamin ilyen csodákra képes!” Aztán leült (inkább elnyúlt, mert ilyenkor jólesett egy kicsit
kinyújtóztatni a fáradt lábait) a kicsivel egy csajos, délutáni mesélésre.
A mese egy másodikos kisfiúról
szólt, aki úszni járt az osztálytársaival. A fiú nem félt a víztől, de mikor

menni kellett az uszodába, mindig
fájni kezdett a hasa. Az anyukája kérdezte, hogy történt-e valami kellemetlen az uszodában, vagy esetleg az
iskolában, nem csúfolják vagy cikizik-e a többiek. A kisfiú mindig nemmel válaszolt, de egyszer csak
kibuggyant a könny a szeméből, és
már nem tudta tovább visszatartani a
sírást: „Anya! Én nem szeretek úszni
járni! Utálom bedugni a fejem a víz
alá! A víz alatt mindenféle hangokat
hallok, a szemem sem tudom nyitva
tartani, mert akkor csíp a víz, de ha
nem dugom a fejem a víz alá, az edző
bácsi kiabál, hogy az nem igazi úszás.
Anya! Én nem akarok többet úszni
menni!”
Anya érezte, hogy a kicsi szorosabban odabújik hozzá. Szótlanul belefúrja magát az ölébe, megfogja a
karját, és csak szorítja-szorítja. Mozdulatlanul feküdtek így az ágyon, míg
egyszer csak a kicsiből kibuggyant a
sírás: „Anya! Honnan tudtad, hogy
mi a bajom?”
Anya simogatni kezdte a szőke fejecskét, puszit nyomott az arcocskára,
és szelíden ennyit mondott: „Nem
tudtam, kicsim. Csak megérzés volt.”
Aztán, amúgy csajosan kitalálták,
hogy hogyan tovább.
TAMÁS TÜNDE

óvodakezdés felújított teremmel
Megkezdődött a 2019–2020-as iskolai év. Benépesült a borzsovai Balogh
ignác általános iskola udvara is. iskolások, óvodások érkeztek kezükben virágcsokrokkal az évnyitóra. A kis ovisok és szüleik meglepődve tapasztalták,
hogy az egyik óvodai terem új ruhaba öltözött.
A helyi közbirtokosság, no meg Lakatos Attila szūlő és csapata, Lakatos
Csaba, valamit Balogh Levente munkáját dicséri a felújított óvodai helyiség.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy normális körülmények között kezdhessük az új tanévet.
Kérjük a szülőket, hogy szíveskedjenek segítségünkre sietni a tetőzet cserepeinek átforgatásában. Az időpontot időben jelezni fogjuk.
KOVÁCS TERÉZ tanítónő

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat, amelyek
a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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Szétszóródva, mégis együtt
Augusztus utolsó hetében egyedülálló táborozásra került
sor Szépvízen. Azért egyedülálló, mert ilyen jellegű rendezvény még nem került megszervezésre községünkben.
A Bethlen gábor Alapkezelő zrt. támogatásával létrejött ötnapos rendezvénysorozat, melynek címe „Szétszóródva, mégis
együtt” volt, gyerektábor formájában nyújtott lehetőséget szórványban élő gyerekeknek a magyar gyökerekkel való ismerkedésre, a magyar nyelv használatára, magyarságuk megélésére.
A Nyirő józsef általános iskola tanári kara szívvel-lélekkel a tábor ügye mellé állt, és példát mutatott vendégeinknek összetartozásból, baráti együttműködésből.
A vendégek Barcaújfaluból érkeztek, 22 gimnazista és
3 kísérőtanár, a zakariás vendégházakban találtak otthonra erre az öt napra, míg községünk vendégei voltak.
És hogy milyenre sikerült a tábor? íme Nagy Nóra, vi.
osztályos tanuló beszámolója:
1. nap, hétfő
Miután a gyerekek megérkeztek és berendezkedtek,
szabadon játszhattak a panzió udvarán. Az első program
karkötő készítés volt, amin hat másik osztálytársammal
vettem részt. Megtanítottak minket egy különleges karkötő készítési technikára, amit személy szerint nagyon élveztem. Miután elkészültek a karkötők, a helyiek haza
mentek, a táboros gyerekek pedig még ismerkedtek a tanárokkal meg a hellyel.
2. nap, kedd
Délelőtt a pap bácsi vezetésével sétálni indultunk a faluban. Elmentünk a falu fontosabb pontjaira. voltunk az
örmény templomban, a Szent László szobornál, a katolikus templomban és a papi lakon. Ezekről az építményekről pedig a pap bácsi szólt pár szót, hogy jobban
megismerjék a táborozó gyerekek a falunkat. A délutáni
program pólófestés volt, ami abból állt, hogy mindenki
kapott egy-egy fehér pólót, amire majd egy általa választott mintát vasaltak fel. A mintákat színes festékekkel festettük ki. Az elkészült pólók nagyon szépek lettek. Este
néptáncoltunk és népdalt tanultuk. Mindenki nagyon élvezte és nagyon sokat nevettünk.

3. nap, szerda
Szerda délelőtt egy nagyon érdekes könyvvel foglalkoztunk, mégpedig Nógrádi gábortól a gyerünk haza! című
könyvvel. Mi, a gyerekek csoportokba rendeződtünk, és a
magyartanár néni elkezdte olvasni a könyvet. Miután elolvastunk egy pár fejezetet, csoportonként feladatokat kaptunk, amikkel a megadott ideig kész kellett lenni. Utána
értékeltük a csapatok munkáját és az első három csapat kapott egy-egy könyvet. Délután a táborban levő gyerekek
gyimesbe mentek az ezeréves határhoz és a bob pályára.
4. nap, csütörtök
Ezen a napon egy egész napos kirándulásra indultunk,
mégpedig a Szent László kápolnájához. Az út kicsit fárasztó volt, de megérte, mert még úgy is megcsodáltam a
tájat, hogy már többször is jártam ott. A kápolnához érve
a tanárok elkezdtek tüzet rakni, hogy legyen min megsütni
az ételt. Amíg a felnőttek sütöttek, addig mi gyerekek
három felnőtt társaságában elmentünk a közeli kereszthez
és a menedékházhoz. Amire visszaértünk, már készen is
volt az étel. A falatozás után szabadon játszhattunk az indulásig. visszafele menet megálltuk egy forrásnál újratölteni az üvegeinket. Hazafele jövet nagyon sokat
beszélgettünk és ismerkedtünk a vendég gyerekekkel.
5.nap, péntek
Ezen a napon a táborba érkezett gyerekek városnézőbe
mentek, ahová mi helyiek nem kísértük el őket, mert nekünk már nem nagy újdonság Csíkszereda. A városnézés
után pedig utaztak haza. összességében szerintem ez egy
remek tábor volt, amiben részben a helyi gyermekek is
részt vehettek, ami egy nagyon jó dolog.
NAGY NÓRA, VI. osztály

8. nádi suttogó

2019. SzEpTEMBEr

