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A Pro Economica Alapítvány mezőgazdaság-fejlesztési programja
Szépvízen már aláírták a Pro Economica Alapítvány
székelyföldi mezőgazdaság-fejlesztési programja keretén
belül pályázó községbeli gazdák a finanszírozási szerződéseket. Csíkszékről 915, ebből 70 Szépvíz községbeli
gazda pályázott sikeresen mezőgazdasági gépek és eszközök, illetve haszonállatok vásárlására.
A szépvízi sportcsarnokban került sor a szerződések aláírására, ahol jelen volt Ferencz Tibor, községünk polgármestere, Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének
elnöke, illetve Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány
elnöke. Ferencz Tibor polgármester köszöntötte a pályázókat
és elmondta, hogy ezen program segítségével a gazdák korszerűbb gépekkel, hatékonyabban fognak gazdálkodni.
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója elmondta, hogy a kisebb gazdákat, a családban gazdálkodókat szeretnénk ezzel a maximum 15 ezer eurós
pályázattal segíteni. A székelyföldi program keretében
ismét bebizonyosodott, hogy nagy az érdeklődés, hiszen
összesen 5293 pályázatot nyújtottak be, 80 százalékban
magánszemélyek. Olyanok, akik mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, vagy abból élnek. A pályázók csupán 20 százaléka volt jogi személy. Ebből az 5293
pályázatból 4986-ot hagytak jóvá. Hargita megyéből
2090-en pályáztak. Hozzátette, jelentős program ez a székelyföldi kisgazdák életében, amely remélhetőleg hosszú
távon meghatározza majd azon családok gazdálkodását,

amelyek a pályázatnak köszönhetően tudnak fejleszteni.
Az alapítvány igazgatója emlékeztetett arra, hogy a támogatásoknak köszönhetően több mint ötszáz új munkahely
jött létre, ugyanakkor csak a kisberuházások támogatásából 8 millió eurónyi ÁFA kerül be az államkasszába, valamint nem elhanyagolhatóak azon forgalmazók bevételei
sem, akik kiszolgálják a gazdákat különböző gépekkel.
Itt jegyeznénk meg, hogy Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének falugazdászai és a polgármesteri hivatal
alkalmazottai 30 községbeli gazdának írták meg a pályázatát. A térségben dolgozó falugazdászok minden egyes
aláírási helyszínen jelen lesznek, a gazdák bátran fordulhatnak hozzájuk kérdésekkel.
A Pro Economica Alapítvány által meghirdetésre kerülő pályázatokkal kapcsolatos információkat a falugazdászok már áprilisban ismertették Szépvízen a gazdákkal
és azóta is folyamatosan tájékoztatták őket a pályázati
tudnivalókról.
2018. novemberében kezdte meg működését Székelyföld
három megyéjében a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által
létrehozott falugazdász-hálózat. A mezőgazdaság különböző
ágazataiban szakirányú végzettséggel rendelkező falugazdászok
azóta beépültek Székelyföld agráriumába, széles körű segítséget
nyújtanak főként a kis és közepes méretű gazdaságoknak, a gazdaszervezeteket információk átadásával, szakmai tanácsadással, ügyintézéshez való hozzájárulással támogatják.
Fotó: Bíró Zoltán

2. nádi suttogó
anyaKönyv

2019. október – november
születések:
Szépvíz – lupaşcu Anna
Csíkszentmiklós – Szabó Bíborka
Csíkborzsova – Balog Botond
elhalálozás:
Szépvíz – lászló Mária, Csiszér Karolina, Karácsony Mária
Csíkszentmiklós – Balog Mihály, Péter István, Timár Béla
Csíkborzsova – Abos Mária
szépvíz Község polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Becze lóránd és nagy Emese
Tamás Sándor és Guczuly Gabriella
Grancea Máté és Gráncsa Mária
Fekete zsombor és Tankó Beáta

Beteg a baba
A Szépvíz Községbeli nők Klubja meghívásának eleget téve, november 19-én, zsigmond éva, a Hargita Megyei vöröskereszt igazgatónője tartott interaktív
elsősegélynyújtó előadást a szentmiklósi óvodában és kisiskolában. A Beteg a baba nevű projekt évek óta a vöröskereszt oktatóprogramjának a része, gyerekek, szülők,
pedagógusok rengeteget tanulhatnak belőle. A projekt
célja, megtanítani az óvodásokat és elemistákat arra, hogyan reagáljanak egy-egy bizonyos baleseti helyzetben.
Az előadás főszereplője Henry, aki egy nagyon kedves,
ám csintalan baba, ezért folyamatosan sérüléseket szenved és elsősegélynyújtásra szorul. Egy színes tábla segít-
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ségével bemutatásra kerülnek azok a konkrét helyzetek,
amelyekben Henry sérüléseit szerezte és megtanulják a
gyerekek miként viselkedjenek hasonló helyzetekben.
Ebben a nagyon komoly játékban a csintalan baba leesik a bicikliről, megvágja magát a késsel, megszúrja egy
méhecske, becsípteti az ujját az ajtóhoz, szálka megy a
kezébe, leesik a szánkóról és a csúszdáról, beüti a fejét,
vérzik az orra, megégeti magát, leesik a fáról és elájul. A
gyerekeket arra tanítják, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnének, azonnal kérjék egy felnőtt segítségét, majd
nyújtsanak elsősegélyt.
SZAKÁCS ADÉL
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nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.

2019. nOvEMBEr

nádi suttogó 3.

Mese, mese, meskete...

H

a október, akkor ismét mesék szárnyán. Idén immár
tizenötödik alkalommal került sor mesemondó versenyre, melynek mottójául kiváló házigazdáink ezúttal is
Benedek Elek apó gondolatait választották: „Erdő, mező,
hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez –
csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”
2019. október 14-e izgalmasnak ígérkező nap volt iskolánk jónéhány diákja számára, hiszen a Csík-körzeti
mesemondó versenyen képviselték iskolánkat, melyre a
csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskolában került sor.
Ebben az esztendőben is színvonalas versenyen vehettünk
részt, hiszen Felcsík, Alcsík és a Gyimesek legkiválóbbjai
meséltek a hallgatóságnak. Iskolánk képviseletében a
csíkszentmiklósi Bíró rebeka I. osztályos tanulót (felkészítője Péter Tünde), Csíkborzsovából Szatmáry Panna II.
osztályos (felkészítője Kovács Teréz), valamint Tamás
Kristóf Iv. osztályos (felkészítője Erőss Enikő) tanulót
hallhattuk; az v-vIII osztályosok képviseletében Szépvízről Ferencz zenkő és Pora Ildikó v. osztályosok, valamint Bogos Orsolya vI. osztályos tanuló mesélt
(felkészítő Tamás Tünde), Csíkszentmiklósról a vI. osztályos Erőss Dorottya (felkészítője Kelemen zsuzsanna)
öregbítette iskolánk jóhírét.
Az erős mezőnyben kiválóan helytálltak diákjaink, és
igazán büszkék lehetünk rájuk. Ebben az esztendőben a
legjobbak között díjazták Tamás Kristófot, aki I. helyezést

ért el, és így részt vehetett az országos Kriza jános mese
és balladamondó versenyen Sepsiszentgyörgyön; Bíró
rebekát és Szatmáry Pannát egyaránt III. díjban részesítette a zsűri.
„Mesék földje ez”, nem csoda hát, ha kiváló mesemondók sarjadnak a szemünk láttára. Szívből gratulálunk
mindnyájuknak!
TAMÁS TÜNDE

„A mese a nevelés táltosparipája”
2019. november 16-án Sepsiszentgyörgyön az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége rendezésében került sor
a Kriza jános Országos Balladamondó, Balladaéneklő és
Mesemondó versenyre. A borzsovai Balogh Ignác Általános Iskolát és egyben Hargita megyét a Iv. osztályos
Tamás Kristóf képviselte. ízes, szép magyar beszédével,
meséjével örvendeztette meg a jelenlévőket.
A mese erejének titka, hogy lélektől lélekig tud szállni.
Segít abban, hogy a mindennapos tevékenységből kiragadjon minket, függetlenítse a lelkünket a mindennapi
gondoktól. nemcsak szórakoztat, hanem tanít, nevel is.
Büszkék vagyunk, hogy a mi kis iskolánk tanulója szép
eredményt ért el ezen a versenyen.
ERŐSS ENIKŐ
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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Olaszországban díjazták Orbán jolán munkáját

O

rbán jolán (Orbán Antal asztalos és Bíró Anna lánya,
71. hsz.), a pécsi egyetem professzora, a torinói
egyetem tiszteletbeli professzora címét kapta.
Orbán jolán, a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Intézetének vezetője, az olaszországi Torinó
Egyetemétől jacques Derridáról elnevezett tiszteletbeli
professzori címet kapott kedden (2019. október 15-én a
szerk. megj.)
Olasz, francia és német professzorok után magyar tudóst ért a kitüntetés. A címet a Torinói Egyetem és a Compagnia di San Paolo alapította, hogy a huszadik század
egyik legnagyobb gondolkodójára emlékezzenek.
A francia filozófus felismerései a legkülönfélébb tudományos és művészi ágakat termékenyítették meg. Olyan
vélemény is megfogalmazódott, hogy az általa kidolgozott dekonstrukció az a gondolkodásmód, amelyet jézus
alkalmaz, amikor az ószövetségen túllépve megalapítja
az Újszövetséget.
Kiemelték, hogy jacques Derrida (1930-2004) kétszer
járt Pécsett (1993, 2000) Orbán jolán meghívására, aki
évente szervez Pécsett és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen Derrida Emlékelőadásokat, melyeknek világszerte nagy a visszhangja.
A rektor köszöntő beszéde után Orbán jolán bemutatta
és elemezte azt az előadást, amelyet Derrida 1993-ban Pécsett tartott. Az előadás jelentősége, hogy ez a szöveg eredeti nyelven még nem, csak magyarul jelent meg, így nem
ismert a külföldi közönség előtt.
Derrida Pécsett adta az előadásnak a Ki az anya? Születés, természet, nemzet címet.
Orbán jolán előadásához konferencia kapcsolódott,
ahol olasz és további nemzetek tudósai tartottak előadá-

Az elmúlt időszakban
több magyarországi lapban írtak a csíkszentmiklósi születésű Orbán jolán
munkásságáról, családjáról.
Ez alkalommal kivételesen nem csak Boros Misiről, a virtuózról, – akinek
egyébként számtalan külföldi fellépése van, – hanem
édesanyjáról és testvéréről
is szóltak a cikkek, hírek,
beszámolók. Ezekből közöl
lapunk is a 4. és 5. oldalon.

sokat. A természet, a jog, a kultúra és az igazságosság kérdéseit vizsgálták Derrida nyomán, aki szerint bár minden
szövegen el lehet végezni az általa javasolt munkát, egy
kivétel van, „az igazságosság nem dekonstruálható”. Derrida híres, provokatív, talányos állítása, nincs semmi a
szövegen kívül, szintén a diszkussziók tárgya volt.
Torinói beszédében Orbán jolán megköszönte a pécsi
egyetemnek kutató és oktató munkájának támogatását.
A kitüntető cím azzal jár, hogy a magyar professzor a
tanév folyamán háromszor tart előadást a Torinói Egyetemen.
Forrás: Bama - Baranya megyei hírportál
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Boros Dani kémiából lett virtuóz

B

oros Dániel, Orbán jolán fia, a Cambridge-i egyetem orvosi fakultására jár, ahol kitűnő tanuló volt
első évben és 2019. október 30-án az egyetem Emmanuel College-ének „Scholar” kitüntetését kapta. Egyébként ennek a college-nek volt a 17. században tanulója
Harvard, aki később az amerikai Harvard egyetemet
alapította.
Boros Dániel háromszor állhatott dobogóra nemzetközi diákolimpiákon Magyarország képviseletében, s
napjainkban már az university of Cambridge orvostanhallgatója. Beszélgetésünkből kiderül, hogy miért nem
a zongorát választotta.
– Mikor dőlt el, hogy művészet vagy tudomány?
– nyolc évet tanultam zongorázni és ugyanennyit
hegedültem is. Általános iskola hetedikben irányítottam át az összes energiámat a természettudományokra, és döntöttem úgy, hogy a családi hagyományokat folytatom, miután a nagyszüleim kémiát és biológiát tanítottak, a szüleim pedig eredetileg mindketten kémikusnak készültek, bár bölcsészek lettek. De azért olykor még leülök zongorázgatni is.
– Milyen sikereket ért el az iskolapadban?
– Hat éven át mindig a legjobb tíz között voltam kémiából az országos versenyeken, és időnként biológiából is. Moszkvában a világvárosok nemzetközi
Olimpiáján és Minszkben a nemzetközi Diákolimpián
kémiából, Teheránban pedig biológiából lettem bronzérmes.
– Hogy megy a Cambridge-i Egyetem?
– nagyon tetszik az egyetem és a kollégium is. Az Emmanuel College-ban tanulok, ahová például john Harvard
is járt. A napokban kaptam meg az igazgató írásos gratulációját, mivel az első évben kitűnő lettem.
– Az ország egyik legerősebb középiskolájából, a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumból érkezett. Mennyiben más Cambridge-ben diáknak lenni?

– Eddig a tanáraim pontosan meghatározták azt az utat,
amerre haladnom célszerű, itt viszont egyedül döntök,
hogy mit hogyan és miért tanulok.
– Soknemzetiségű az osztálya?
– A kollégiumban 16-an járunk az orvosira, és csak én
nem vagyok brit állampolgár. Más szakokra sok magyar
jár, az egyetemen tízezernél többen tanulnak és másfélszáz honfitársam lehet, köztük pécsiek is.
– Drága dolog Cambridge-ben tanulni?
– A kollégium annyi, mint egy budapesti albérlet, a tandíj ennek a másfélszerese.
– Az öccsével, Boros Misivel milyen a kapcsolata?
– A lehető legjobb. Mindketten örülünk, hogy azzal
foglalkozhatunk, amit szeretünk.
– Tagja a híres evezős csapatnak?
– Arról rögtön lemondtam, mert kiderült, hogy heti háromszor van az edzés. Az én sportom szeptembertől a tenisz lesz.
m A jókaiban kapta az alapokat
Boros Dániel 2000-ben született Pécsett, szülei a
pécsi egyetem tanárai. A jókai Mór Általános Iskolába
járt, nyolc évig hegedült, zongorázott, emellett úszott,
jégkorongozott, teniszezett, és eljár síelni is. A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium természettudományi
osztályában érettségizett. „Ha tudja az ember, hogy
mire készüljön, akkor nem nehéz Cambridge-ben sem
a felvételi” – összegez Dani, aki most kezdi az orvosi
karon a második évet. Azt mi tesszük hozzá: azért az
nem hátrány, ha gimnazistaként valaki az ország tíz
legjobb kémiása közt van.
Forrás: Bama –
Baranya megyei hírpotál
www.bama.hu
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Találkozásom a moldvai magyarokkal

n

em mindennapi élmény volt találkozni azzal a magyar
népcsoporttal, mely a hon(vissza)foglalás óta ugyanazon a Keleti-Kárpátok és Szeret folyó határolta területen
él. nevet adva a hegyeknek, folyóknak, településeket alapítva, melyeknek máig ismert magyar nevük van: Dormánfalva, Kománfalva, Onfalva, Máriafalva, Klézse, Bakó,
Hus stb. Megalapozva Moldva állandó lakosságát, mely az
évszázaddal kiegészült, átalakult, azzá vált, amilyennek ma
ismerjük. De minden változás ellenére ma is van egy különleges vonzása. Barangolva e tájakon, olyan „már láttam”
érzése van az embernek, mint amikor évtizedek óta hiányolt rokonnal találkozik. Emlékek törnek elő, tudatfoszlányok állnak össze. és ezek az értékek nem a fantázia
szüleményei. rokonoknál járunk, vér szerinti rokonságnál.
Akiknek a Teremtő más sorsot szánt, mint nekünk székelyföldieknek vagy gyimesieknek.
Kitűnő idegenvezetőnk irányításával, Petres lászló újtusnádi pedagógus személyében, családokat látogattunk
meg, beszédbe elegyedtünk az utcán, élveztük vendégszeretetüket. ízlelgettük beszédjüket, szokásaikat, szívtuk
magunkba történetüket, néprajzukat. Annál is inkább,
mert székelyes csángó falvakat látogattunk: lujzikalagor,
Máriafalva, nagypatak, Forrófalva, Klézse, Somoska. A
Szeret és a Tazló folyók vidékén. Dimbes-dombos tájakon
jártunk, csúcsra fel, völgybe le. Poros úton s árnyas őszi
erdőben. S közben jöttek-mentek a gondolatok. Csak úgy.
Minden rendszer nélkül. ... generáció. Ezer év. Ez az idő
már a történelemben is számottevő. Miért nem tudtak
megbirkózni az utolsó, mondjuk 150 évvel? Mert akkor
a Csángó Himnusz 4. szakasza nem így szólna:
„én Istenem hová leszünk?
Gyermekeink s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket.”
Hogy a történelmi eseményeknek döntő szerepük volt
a moldvai magyarság beolvadásában az tény. Kunország
északi részébe, a mai Moldvába a vlachok a XII. században települtek be nagy számban s 1352-ben meg is alakult
a moldvai vajdaság. Azóta a moldvai csángó-magyar közösség idegen nyelvterületen él. A mohácsi vész (1526)
után a magyar királyok védelme megszűnt, a magyar
nyelvű papság pótlására már nem volt lehetőség. A vatikán által kirendelt olasz papok pedig nem tudtak magyarul. Hiába kérvényezték évszázadokon keresztül a magyar
nyelven beszélő papok szükségességét, a kérések süket
fülekre találtak. Az 1880-as években jászvásáron létrehozott római katolikus püspökség szintén idegen nyelvű,
román papokat nevelt, akik janicsárok voltak a javából. A
templomokban tilos volt az „ördög nyelvén” beszélni, misézni. A moldvai magyarságnak ma sincs magyar nyelvű
miséje. A szép, tágas, fehérre meszelt, alig száz éves

templomokat a magyar nyelv kiszorításának eszközévé
alacsonyították. Sajátos értelmezése a keresztényi szeretetnek, jézus tanításainak.
Az 1950-es években pedig megszüntették az utolsó
magyar nyelvű tanintézményeket is, köztük a bákói tanítóképzőt. nem lehet nem gondolni reményik Sándor
örök érvényű intelmeire:
„…
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
ne hallja szülőjé szavát?!
ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
...”
Mert akkor a kör bezárul. A közösség elveszti anyanyelvét. A család megtartó ereje csak ideig-óráig működik, mert fokozatosan ott is teret nyer a többségi nyelv.
Moldvai rokonaink életösztöne működött, amikor nem
magyarnak, hanem római katolikusnak vallják magukat.
Ez az a lelki kapocs, mely összekovácsolja őket s egy részüket ma is a somlyói búcsúra hozza Babba Máriához
segítséget kérni:
„Mert mű es magyarok vagyunk
Még Ázsiából szakadtunk.
Úr Isten sorsunkon segíts,
Csángó-magyart el ne veszítsd.”
és a segítség jön. Helyben van. Pedagógusok, kultúrával foglalkozó személyek, mint Duma-István András.
Egyik kezdeményezője a magyar nyelv oktatásáért programnak, költő, a moldvai magyar irodalom megteremtője.
A hagyományőrző túránk CSEKE túra, második napján
látogattuk meg klézsei otthonában. Kedélyes, fiatalos, bizakodással tele. Azt írta egyik könyvében: „Hogy felismerjük a setétségben elrejtett dolgokat, nagy fényre van
szükségünk”. Ő és a hozzá hasonlók terjesztik a fényt a
moldvai magyar-csángók között, hogy a ragyogás igazán
nagy legyen. Ez a fény bevilágította a mi lelkünket is.
LAKATOS ISTVÁN
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Színjátszó találkozó
2019. november 17-én, vasárnap,
tizennyolcadik alkalommal szerveztek Műkedvelő Színjátszó Találkozót
Csíkszentmihály községben, az idén
a házigazda Csíkvacsárcsi volt.
A vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális
Egyesület részéről Fodor zoltán beszélt a színjátszó találkozó fontosságáról és kulturális jellegéről, majd
röviden felelevenítette az előző tizenhét eseményt. Fodor kihangsúlyozta,
hogy a rendezvény 2002-ben a csíki ifjúsági színjátszó csoportok találkozójaként indult, de később székelyföldi
színjátszó találkozóvá nőtte ki magát,
majd megjegyezte, hogy ezután az
amatőr helyett, a műkedvelők találkozója megnevezést fogják használni.
„A műkedvelő színjátszás ügyét ma
is fel kell vállalni, hiszen közösségfejlesztő ereje van, amikor egy közösségben összekovácsolódik egy kis
társaság. Egy ilyen kis közösség tevékenységével nemcsak a nemzeti kultúrát szolgálja, hanem egyben ápolja
hagyományainkat, szokásainkat is. és
akkor még nem beszéltünk a szórakoztató jellegéről.” – hangsúlyozta Fodor.

A megnyitón Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke üdvözölte a színjátszó csoportokat, a
nézőket, és kiemelte a színjátszó találkozók fontosságát, közösségi szerepét.
Elmondta, sok nehézséggel jár egy
ilyen találkozó megszervezése, ezért a
megyei tanács támogatására továbbra
is számíthatnak a szervezők.
Kovács-Szécsi Attila Csík Terület
Ifjúsági Tanácsának (CSTIT) elnöke
is gratulált a rendezvényhez, kiemelte
a közösségi programok jelentőségét,
a fiatalok lendületét és tenni akarását.
A megnyitó után Szőgyör Árpád,
nagybőgős előadta a variációk a Greensleeves témájára című zeneművet.
A Borszéki Színjátszó Csoport Sas
józsef kabaréjelenetekkel lépett színpadra. A Szentegyházi vigyorgók
Színtársulat A kalapot én viselem és
A főtt borsó című népmesék feldolgozásával örvendeztette meg a közönséget. Őket követte a borzsovai
színjátszó csoport a Zsidó Hittan
című jelenettel. (Kovács Teréz és Kovács Károly tanította be Gegő Ábelt
és Pál Bencét - a szerk. megj.)

Az est következő fellépője a helyi
színjátszó csoport volt, amely a Rátóti
asszonyok valamint A parasztasszony
és az úriasszony a buszmegállóban
című vidám jelenetekkel szórakoztatta a jelenlevőket.
Az idei rendezvényen nem volt
szakmai zsűri és nem osztottak helyezéseket, hiszen nem a versengést,
hanem a találkozó jellegét tartották fontosnak a szervezők. A támogatók jóvoltából minden csapat könyvcsomagot és
emléklapot kapott. A díjakat Biró
Mária, a vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális
Egyesület elnöke, illetve Szőgyör lóránd, a Csíkajnádi Szent István Szervezet elnöke adta át. A díjazás után
Izsák-Székely lóránt, csíkszentmihályi
polgármester, valamint Bogos róbert,
a Szent István Szervezet programfelelőse értékelte a rendezvényt.
Az est meghívott vendégei – a
Pittyes 2es és a Gyufa Kovászna megyéből – zenés humoresttel szórakoztatták a résztvevőket. A rendezvény
támogatója: Hargita Megye Tanácsa.
forrás: www.hargitamegye.ro
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Tetőjavítás közmunkával
Október végén került sor a már sokadszorra megbeszélt közmunkára – a borzsovai Balogh Ignác Általános
Iskola épületén a cserepek átforgatására.
Már a nyár folyamán egyeztettünk a szülőkkel, illetékesekkel a munkálatok kapcsán. Mivel az óvoda épületén
a cserepek annyira meg vannak rongálódva, hogy 1-2 cserép kicserélése már nem elég, így a cserepek átforgatása
lenne a megoldás. Sor is került erre a napra, jöttek is szülők, igaz, nem nagy létszámban: 50-ből 12-en.
nekiláttak a munkások az óvodai épület hátsó felének
kifödéséhez, de ekkor derült ki, hogy a cserepek nagyrésze hibás, ezért itt új cserépre lenne szükség, ezt már nem
lehet toldozni-foldozni.
így az épület első felén és az illemhely fölötti részen
Köszönöm azon lelkes szülőknek, akik derekasan kia cserépcserére sor került, szerencsére otthon volt nekünk vették részüket a közmunkából, összefogással tényleg sok
letétbe helyezve és talált a méret is. Ez a munkálat jól si- mindent meg lehetne valósítani.
került, összetartó munkával, derűs hangulatban! DélKOVÁCS TERÉZ tanítónő
utánra be is fejeződött a munka.

Segítségnyújtás
Idén is sor került Szépvízen egy jótékonysági adakozásra november folyamán, melyet a csíkkarcfalvi Péter
Sándor és Kinga szervezett meg és bonyolított le. A család elmondása szerint
egy véletlen folytán kerültek kapcsolatban két német nemzetiségű úriemberrel – foglalkozásukat illetően
mezőgazdászok –, akik romániában
való tartózkodásuk során keresték fel
őket. Baráti kapcsolatba kerültek egymással, és beszélgetéseik során derült
ki, hogy több mint 10 éve járnak románia különböző vidékeire, ahová segélyszállítmányokat hoznak. Az
adomány olyan családoknak nyújthat
segítséget, akik igazán nehéz körülmények között élnek. Itt hangzott el az is,
hogy szívesen támogatnák a környékbeli rászoruló családokat is, amennyiben Sándor és Kinga felvállalják, hogy
megszervezik a folyamat lebonyolítását és célba jutnak az adományok. A
gyűjtés németországban történik, hirdetések által, gyerekek, iskolák, családok bevonásával. Ezek az emberek azt
is vállalják, hogy elviszik a gyűjtőponthoz, ami egy korszerű fedett raktárhelyiség, és ott tárolják a szállítás
időpontjáig. Az adományok célba juttatása jelentős logisztikai költséggel

jár, amit szintén német nemzetiségű kérése csupán annyi volt, hogyha lehetönkéntesek, családok anyagi hozzájá- séges, akkor segítsünk a csíkszépvízi
rulásával finanszíroznak. Mint tudjuk, gyerekotthonban élő gyerekeken és a
ez nem kevés munka és hatalmas fele- gondozóközpont lakóin. A gyerekottlősség, de azt mondja a Péter család: honban minden 1-4 osztályos gyerek
„Ha egy teljesen idegen ember ilyen kapott a német úriemberektől iskolanagy szívességet felajánl, akkor mi kö- táskát, édességet, ruhaneműt, cipőket,
telességünknek tartjuk elfogadni és kerékpárokat. A gondozóközpont rennem visszautasítani a szívességet. geteg paplant, ágyneműt, ruházatot, jáEmellett mi is segítünk azzal, hogy rássegítőket, tolókocsit, stb. kapott.
megfelelő helységet biztosítunk az ér- nem utolsósorban az óvoda is kapott
kező szállítmánynak. Megszervezzük társasjátékokat és plüss figurákat.”
A Péter család ezúton szeretné tola lepakolást és célba juttatjuk az adományt! Az adományok szétosztásában mácsolni a köszönetét Silló Gábornak,
nagy segítségünkre volt a csíkszépvizi aki önzetlenül, saját idejét és autóját
Silló Gábor családi barátunk, aki napo- nem sajnálva, segítette munkájukat.
kon keresztül önzetlenül segített a szálSZAKÁCS ADÉL
lításban és kiosztásban. Silló Gábor
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Birsalmaillat
Ült a fa alatt, és a fülébe csengtek apja szavai: „Mától
nincs számítógép, és a telefonodat is elveszem egy hétig!”
Az őszi szél beletúrt a hajába, kicsit megcsipkedte, amitől
még jobban kipirult, de azért jólesett belebámulni a nagy,
rozsdavörös messzeségbe. Megnyugtatta.
valahányszor összeveszett valakivel, vagy felmérgelődött, mindig ide vonult el. Már egészen kicsi kora óta. Mikor
hatévesen először telepedett a birsalmafa alá, mert nagyapja
megtiltotta, hogy biciklivel menjen Gabóékhoz (ők a falu
másik végében laknak, és át kell menni a főúton, hogy elérjen hozzájuk), anyja majdnem eszét vesztette, mert este tízkor még nem volt otthon. Aztán az éhség hazakergette. De
makacsul hallgatott arról, hogy hol volt. „A birsalmafa az
én váram. Az csak az enyém!” – gondolta. és ettől kezdve
mindig ide kuporodott, mikor legszívesebben ordított volna:
„Hagyjatok békén! nem vagyok már gyerek!”
De Süni soha nem ordított. Csak befelé. Amikor a Süni
nevet ráragasztották, akkor is csak hallgatott, mint egy
csuka, pedig szíve szerint beleüvöltött volna a Petya arcába, de nem tette. Akkor még tüskés volt a haja, most
már laza fürtökben lóg, de a Süni név rajta ragadt. Most
már nem zavarja, megszokta.
Ült a fa alatt, és annyira egyedül érezte magát, hogy az már
fájt. Fájt, hogy anya messze van. „Dolgozom, kicsim, érted
dolgozom!” – szokta mondogatni, mikor esténként beszélgetnek az éter hullámain. Ilyenkor csak bámulja a képernyőt,
szólni sem tud. Pedig, ha szólni tudna akkor biztosan beleordítana anya arcába: „ne dolgozz értem! legyél velem!” De
nem ordít, mert egyszerűbb így. Csak néz, hallgat, és úgy tesz,
mintha minden rendben volna, pedig semmi sincs rendben.
Apával nem lehet beszélgetni. nem, mintha nem volna
jó fej, csak hát nagyon hirtelen haragú. Most is, mikor
megtudta, hogy sulis képeket tett fel a face-re, teljesen kibu-

Pedagógusok Fóruma
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kott. Pedig igazából ezekkel a felvételekkel nem akart semmi
rosszat, de Petyáék annyit szívatták már, hogy „kis prücsök”,
meg „anyámasszony katonája”, hogy gondolta meglesi és
felveszi őket a bokrok mögött, amint a Petya apukájának a
szivarját kipróbálják, hadd lássa mindenki, hogy Petya egyáltalán nem az a ma született bárány, mint aminek látszik.
és akkor robbant a face, másnap mindenki erről beszélt a
suliban, és a tanárok őrjöngtek. Iszonyú volt. De a legroszszabb az volt, ami itthon várt rá: „Hogy fog apával szembe
nézni? Hogy fogja megértetni apával, hogy nem akart semmi
rosszat, csak azt akarta, hogy Petyáék hagyják végre békén.”
Aztán szembenézett apával, és a világ összedőlt.
Miért nincs itthon anyu? Ha anyu itthon lenne, minden
másképp lenne. Anyunak vannak használható ötletei,
hogy mihez kezdjen a kötekedő sulis társakkal. Anyunak
vannak varázsszavai, amiktől „magától” megoldódnak a
gondok. Anyu mindig pontosan tudja, hogy mikor kell őt
megölelnie. Amikor anyu összehúzza a szemöldökét, ő
mindig pontosan tudja, hogy miért a rosszallás. és olyankor nem is esik nehezére a kedvére tenni. Anyu az anyu.
Ült a fa alatt, és messze-messze bámult. Hagyta, hogy
a szél beletúrjon a hajába, simogassa az arcát. A birsalma
illata betöltötte a levegőt. Akkor van ilyen jó illat, mikor
anya birsalmasajtot főz. Az édes-savanykás gyümölcsillat
olyankor belengi az egész házat, összekeveredik anya illatával, átöleli őt és elringatja. és akkor annyira az orrában érezte anya illatát, annyira valóságosan érezte, hogy
önkéntelenül is megszólította:
- Anya!
- Tessék, kicsim, itt vagyok.
Köréje fonódott az édes-meleg kar, puha biztonságában Süni fellélegzett, és tudta, hogy most már összedőlhet
a világ.
TAMÁS TÜNDE

A kétnapos képzésen a szépvízi nyirő józsef Általános
iskola òvónői, tanítói és tanárai feltöltődhettek, élményeknovember 15-16 között került megszervezésre a csíki ben gazdagodhattak. A csapatépítő tréningen újabb módPedagógusok Fóruma Hargita Megye Tanácsának támo- szereket, játékokat sajátíthattak el, melyeket a tanórákon
gatásával Hidegségen, a Fatányéros és Csángó Panzióban. alkalmazhatnak, hogy élmény legyen a tanulás és tanítás
a tanulók és tanárok számára egyaránt. Köszönjük szépen
a támogatást Hargita Megye Tanácsának.
MIHÁLY EMŐKE
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Körkörös gazdaság. Ez magyarul van, de mit jelent?

G

yerekkoromban azt tanították nekem, hogy a jólnevelt ember nem dobálja el a szemetet az utcán,
hanem a kukába dobja. így szép tiszta marad az utcakép.
Meg a lelkiismeret. De gondolkodott-e el önök közül valaki azon, hogy mi lesz azzal a szeméttel, ami a kukába
kerül? A szemetünket elviszi a kukásautó, a szennyvizet
pedig lehúzzuk a vécén, s máris az az illúziónk alakul ki,
hogy teljesen tiszta környezetben élünk. néha azért nem
árt meglibbenteni a szőnyeget, hogy kiderüljön, a látszat
néha csal, és a sok mocsok nagy diszkréten a szőnyeg alá
van seperve. Egy Hargita megyei lakos átlagosan kb. 200
kg szemetet termel évente, egy négyfős család 800 kilót.
Ha ezt a szemetet nem vinné el senki, akkor egy
év alatt a család már nem férne be a konyhába a szemét mellé. Tíz év múlva egy
újabb házat kellene építenie, mert már
nem tudna bemenni a házba.
Ennek a hihetetlen mennyiségű
hulladéknak a nagyobb részét jelenleg egy szigetelő anyaggal kibélelt
óriási gödörbe töltik, majd betakarják, és több száz évig ott marad.
Ebből, ha folyamatosan nem vigyázunk rá mi, majd a gyerekeink, majd
az unokáink, kicsuroghat az a felfoghatatlanul veszélyes folyadék, ami összegyűl benne (csurgalékvíz), megmérgezve a
talajvizeinket. vagy felrobbanhat benne az oxigén hiányában végbemenő anaerob folyamatok során keletkező metángáz. Ezek a szeméttelepek olyanok a
természetben, mint gennyes kelés a bőrünkön. és bár
nem tudatosul a legtöbb emberben, de ezt örökségül
hagyjuk a gyerekeinknek, unokáinknak.
és akkor kanyarodjunk vissza a körkörös gazdaság
fogalmához. A jelenleg működő gazdasági modellt lineáris gazdaságnak hívjuk, mert a legtöbb általunk
használt termék gyártása során a földből kiveszünk
egy nem megújuló erőforrást (kőolaj, földgáz, szén,
altalajkincsek), készítünk belőle valamit, amit használunk nagyon kevés ideig, majd eldobjuk a szemétlerakóba. Ezzel nincsen baj, míg sok az erőforrás és
kevés a szemét. viszont egy olyan Földön, ahol csak
az égbolt végtelen (meg a gazdasági növekedés),
előbb-utóbb eljutunk oda, hogy nagyon kevés lesz az
erőforrás, és nagyon sok a szemét. no, pont itt vagyunk jelenleg. Ezért sokan elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne másképpen. A körkörös
gazdaság, ahogy a nevében is benne van, azt jelenti,
hogy megpróbáljuk úgy kialakítani a gazdasági folyamatokat, hogy a folyamat végét visszasirítjük az elejére. vagyis a szemétből erőforrást csinálunk.

na igen, de ezt hogyan? Ahhoz, hogy megértsük, kezdésképpen nézzük meg a kukánk tartalmát, amiből elvileg
nyersanyagot kellene varázsolni. Az átlag háztartásban a
kuka kb. 30-40%-a biohulladék, vagyis többnyire zöldség
és gyümölcsmaradék, tojáshéj, kávézacc, teafű, vágott
virág, meg hasonlók a konyhából. Ha ez a hulladék a
többi közé vegyülve a kibélelt szemétlerakóba kerül,
akkor oxigén hiányában max. metángáz és valami használhatatlan anyag lesz belőle a többi szeméttel együtt a
leszigetelt gödörben évszázadokig. Ha viszont külön
gyűjtjük és komposztáljuk, akkor nagyon hasznos tápanyagú földet kapunk a veteményesünkre, plusz a szemétmennyiségünk is csökken.
A kukánk további egyharmad része olyan
anyagokkal van tele, amelyeket újra beolvasztva ugyanolyan tárgyakat lehet készíteni belőle, mint előtte voltak. Ezek az
anyagok az üveg, fém, papír és műanyag. viszont ezekre is ugyanúgy érvényes, mint a biohulladékra, hogyha
nem gyűjtjük szelektíven, akkor megy
a vegyes hulladék közé a szemétlerakóra többszáz évre. Az újrahasznosítható szemétre egy egész üzletág épült
nyugaton, és nálunk is próbálkoznak vele.
Fontos még tudnunk, hogy az újrahasznosításban is van lineáris és körkörös. Pl. az üveget és
a fémet akárhányszor újrahasznosítva ugyanolyan minőségű
terméket nyerünk belőle. A műanyag és a papír esetében viszont egy minőségi romlás következik be, vagyis pl. a vizes
palackból lehet zacskót készíteni, majd a zacskóból ruhát,
de a ruhát már nem lehet újrahasznosítani, így szemét lesz
belőle. A papír mellett csak egyetlen pozitív érv szól, mégpedig az, hogy elvileg megújuló erőforrásból készül, vagyis
fából. így máris látszik, miért nem illeszkedik a műanyag a
körkörös gazdasági modellbe, és hogy miért terjedt el a műanyagmentesség mozgalma. Az újrahasznosítás bár szépen
ki van találva, mégis van benne egy jópár nehézség és furcsaság. Egyik nagy nehézség, hogy a lakosságot rávegyék
és megtanítsák a hulladék helyes szelektív gyűjtésére. vagyis önöket és engem is. Szinte olyan nehéz, mint a nagymamát megtanítani az okos telefon használatára. Minél
kevésbé motivált a lakosság, vagyis önök és én is a szelektív gyűjtésben, annál kevésbé „tiszta” a hulladék, amit a feldolgozó vállalkozások átvennének. A „tisztaság” növelése
érdekében a hulladékot a lakosságtól való begyűjtést követően újra kell válogatni, ami növeli a költségeket. Ahhoz,
hogy a hulladékkezeléssel megbízott cégek csökkentsék a
költségeiket (pl. a kukásautó üzemanyag költségét), összeöntik a lakosság által kevésbé tisztán gyűjtött hulladéktípusokat, hogy ne kelljen háromszor fordulnia az autónak.
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Erre a lakosság úgy reagál, hogy ha a kukásautóba amúgy
is összeöntik, akkor minek külön gyűjteni. Ha nem gyűjtik külön, sőt a biohulladékot sem, akkor a vegyes háztartási hulladék annyira szennyezett lesz, hogy már a
hulladékválogatóban sem tudják utólag átválogatni. Ha a
feldolgozó cégek nem kapnak rendszeresen egy megadott
mennyiségű tiszta újrahasznosítható hulladékot, akkor kivonulnak, és elmennek oda, ahol a lakosság tisztábban
gyűjt szelektíven.
ugyannakkor nagyon nagy csapda, hogy sajnos még
mindig sokkal olcsóbb kibányászott nyersanyagból gyártani bármit, mint hulladékból. Ezt csak úgy tudjuk ellensúlyozni, ha egy már legyártott terméket a lehető
legtöbbször használunk. Ez a fogyasztói társadalom által
generált egyszer használatos mentalitásnak pont az ellentéte: 10 perc helyett évekig, silány minőség helyett nagyon jó minőség, sok helyett kevés, nagy helyett kicsi,
olcsó helyett drágább, a gyors elévülés helyett hosszú távú
tartósság, millió független helyett kevés kombinálható,
tucatáru helyett egyedi, és a sort még folytassa mindenki
szíve szerint.
A kukánk fennmaradó részében vannak azok a hulladékok, amelyeket sem komposztálni, sem újrahasznosítani nem tudunk. Itt csak egyetlen lehetőségünk van:
csökkenteni a minimumra. vessünk egy pillantást arra,
mik ezek a hulladékok, hogy lássuk, miről kell lemondanunk: az egyszer használatos termékeknek a nagy része,
mint az élelmiszerrel szennyezett csomagolás (pl. sajtfólia, szalámihéj, a zacskó amibe a húst, epret, paradicsomot
tették, alufólia, frissen tartó fólia, stb.), higiéniai egyszer
használatos termékek (pelenka, betét, fülpiszkáló, papírzsebkendő, stb.), nem újrahasznosítható anyagból készült
termékek (polisztirén, PvC, vinilin, stb.), szétszedhetetlen
kombinált anyagból készült termékek vagy csomagolás
(pl. papírcímkés kenyeres zacskó, műanyag fogkefe, műanyag fóliával bevont papírpohár, műanyag borotva, elasztánnal kevert pamutruha, fogkrémes tubus, arckrémes
tégely, stb.). Itt egyéni szinten olyan lehetőségünk van,
hogy a fent említett anyagokat kerüljük, amennyire csak
tudjuk. vásároljunk csomagolás nélküli termékeket, ha
tehetjük (csomagolt üzleti zöldség-gyümölcs helyett a piacon saját vászonszatyorba, a műanyag hálós citrom he-
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lyett az ömlesztettet, zacskós lencse helyett vagy dobozos
kakaó helyett kimérőset, stb.), ha csak csomagolt termék
van, akkor válasszuk azt, amelyik újrahasznosítható csomagolásban van, válasszunk olyan termékeket, amelyek
lebomlanak vagy újrahasznosíthatóak (műanyag mosogatószivacs helyett luffaszivacsot, műanyag fogkefe helyett
fából készültet, műanyag fülpiszkáló helyett papírból
készültet, stb.), az egyszer használatos tárgyak helyett válasszuk a tartósakat (vászonzsák műanyag zacskó helyett,
fém borotva a műanyag helyett, mosható pelenka és betét,
textil konyharuha, szalvéta és zsebkendő, stb.), termeljük
meg magunknak, és készítsük el magunk, amit csak tudunk. és minél többen így teszünk, annál több vállalkozás
lesz kénytelen reagálni ezekre az igényre, és szép lassan
elindul a változás.
zárásképpen ne feledkezzünk el azokról a hulladékokról sem, amelyeknek elvileg nem is szabadna a kukába
kerülniük: ezek a veszélyes hulladékok (gyógyszer, vegyszer, festékek, hígítók), elektronikai hulladék (elektronikai eszközök, elemek, villanyégők), építkezési hulladék,
állati tetemek, stb. Bár nagyon felelőtlenül kezelik ezeket
a hulladékokat úgy az állami szervek, mint a lakosság,
ideje lenne tudatosítanunk, hogy ennek a kollektív felelőtlenségnek az erősen mérgező levét a gyerekeink és
unokáink fogják meginni.
összegzésképpen a körkörös gazdaság kapcsán érdemes mindannyiunknak újrarendeznünk a viszonyunkat az
általunk termelt szeméttel. Ahogy a hulladékmentes (zero
waste) életmódot hirdető Bea johnson javasolja, a hulladékunk minimálisra csökkentése érdekében
(1) utasítsuk vissza, amire nincsen szükségünk,
(2) csökkentsük annak a mennyiségét, amiről nem tudunk lemondani,
(3) használjuk fel újra és újra, amit nem tudunk visszautasítani vagy csökkenteni,
(4) hasznosítsuk újra, amit nem tudtunk visszautasítani, csökkenteni vagy újrahasználni és
(5) komposztáljuk.
és hogy ezek a lépések mit takarnak konkrétan, egy
következő cikkben mesélem el majd.
HABA TÜNDE

1600–2100

12. nádi suttogó
Szépvízi Mű
Az őszi bajnokság végéhez értek a
Szépvízi Mű gyerekcsapatai. A 20192020-as szezonban három korosztállyal
neveztünk be gyerekbajnokságokba.
A 2004-2005, 2007-2008 és 20092010-ben született gyermekekkel az
Alcsík-Felcsík bajnokságokban ve-
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szünk részt, ahol Szépvíz mellett
Szentmihály, Csicsó, Csíkszentsimon, Domokos és Madéfalva csapataival mérjük össze tudásunkat.
A 2007-2008-as csapatunkat a
Hargita Megyei junior Bajnokságban
is indítottuk, ahol az FK Csíkszereda
három csapattal, Kézdivásárhely,
Sepsi OSK, Szentegyháza és Szent-

mihály képviselteti magát. nagyon
erős mezőnyben kell helytállnia csapatunknak, hiszen a 2007-es korosztályban mi többnyire 2008-as
gyerekkel tudunk részt venni (mivel
a megyei bajnokságban idén nem indult 2008-as korosztály, ezért nem
maradt más lehetőségünk).
Az őszi felkészülésünket nehezítette a focipálya felújítása, de összességében véve elégedettek vagyunk
csapataink szereplésével.
Eredmények lapzártáig :
Alcsík-Felcsík bajnokságban:
2009-2010-es korosztály: I. hely
2007-2008-as korosztály: II. hely
2004-2005-ös korosztály : Iv. hely
Hargita Megyei junior Bajnokságban: 2007-es korosztály: vI. hely.
A csapatokat Ferencz Attila és
lupascu Adrian készíti fel a mérkőzésekre.
A Szépvízi MŰ csapata

KArATE
Idén november 9-én került megrendezésre a már hagyományossá vált
maroshévízi remember Cup karateverseny, ahol hét Hargita megyei és
egy Kovászna megyei sportklub képviseltette magát több mint 100
sportolóval. Csapatunkat 18 fővel neveztük be a versenyre. nagy öröm
számunkra, hogy kezdő versenyzőink
is méltó helytállással bizonyították
rátermettségüket, eredményeik alátámasztják fejlődésüket. A fárasztó versenynap végén 25 éremmel gazdagodva tértünk haza, melyből 5 arany,
13 ezüst és 7 bronz.
s november 16-án lukács Kinga
mestertanítványunkért szurkolhattunk, hiszen harmadik alkalommal
vett részt a nagy népszerűségnek örvendő TEK Budo- és Küzdősportgálán, Budapesten. A rendezvényen a
Terror Elhárítási Központ szakemberei mellett a honvédelem, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és az adóhatóság munkatársai is bemutathatták tudásukat külön-

böző stílusokban, így például kickboxban, judoban és karateban is.
Kinga a magyar rendőrség versenycsapatát erősítve, előkelő harmadik helyet tudhat magáénak
kumite versenyszámban. Mondanunk sem kell, hogy büszkeségünk
szó szerint határtalan, hiszen Kinga
évek óta bizonyítja, hogy egy olyan
kis településről, mint Szépvíz, el

lehet jutni nagyon magas szintre is,
csak rengeteg munka és kitartás kell
hozzá.
„A tehetség kevés. A lényeges
eredményt felmutatóknál a tehetség
lelkesedéssel és kemény munkára
való képességgel párosul.” Szendi
Gábor
A SIC–Szépvíz Karate–Do
csapata

Fotó: Szakács Adél

