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Lakodalmas gazdák találkozója Borzsovában
Ahogy megszólalt a templom harangja, mosolygó
arcú, mókás kedvű emberek egymást üdvözölve figyeltünk
házigazdánkra, Kovács Karcsira, aki az élcelődő, humoros
megszólításokra reagálva, de mégis az ünnep komolyságát
tiszteletben tartva tessékelt be az Istentiszteletre.
Ünnepet említettem, hisz nemcsak a falu közösségnek, hanem nekünk lakodalmas gazdáknak is ünnepet
varázsolt a lelkünkbe egy nagyszerű ember emlékét őrző
kopjafa állítása és a dicséretre méltó szentbeszéd. Pál
Lajos bácsi évtizedeken át elhivatottan gazdáskodott a
lakodalmakban, életben tartva ezzel a hagyományt. Talán
nincs is olyan család a községben, ahol ne fordult volna
meg egy-egy lakodalomban. Csak így visszagondolva,
néhány nap távlatából tűnik fel, hogy mennyire fontos e
meggyötört és sivár lelkű világban megőrizni a jókedvet,
vidámságot, lelket önteni az emberekbe, bizalmat adni a
fiataloknak és mindezt a hagyományok jegyében.
Antal Tibor barátunk nagyszerű szavai, házigazdánk ideillő szavalata, nemcsak a családtagok szemébe
csalt könnyet. Földesről, Magyarországról érkezett
vendégünk Gyönyörű Zsigmond, a Kárpát-medencei
Vőfélytalálkozó fő megálmodója és rendezője jegyezte
meg: „Barátom, ti erősek vagytok! Az egymás iránti

tisztelet és összetartozás lelki ereje oly felemelő, melynek
párját nem éreztem sehol a világon.”
Minden elismerés és köszönet úgy a Polgármesteri
Hivatalnak, mint Pál Lajos bácsi családjának, és nem
utolsó sorban a falu lakosainak, hiszen az egymás iránt
érzett tisztelet és megbecsülés nemes példája rajzolódott
ki e rendezvény alkalmával.
És most engedtessék meg néhány gondolat vőfély
(gazda) társaimnak. Mi, lakodalmas gazdák azt hiszem
szinte észrevétlenül sodródtunk bele ama gondolatkörbe,
mely igen fontos feladattal bízott meg minket. Mókás,
szókimondó, vicces, humoros emberekként, szinte észrevétlenül vállaltunk fel egy nemes feladatot, amit nem a
szülők, a szomszéd, vagy a főnök bízott ránk, hanem talán
maga a sors, mondhatnánk, hogy maga a Jóisten. Azt
hiszem nem véletlen, hogy ennek így kellett történni. Az
idővel megerősödött bennünk a feladat komolysága,
fontossága, ez iránti bizalmunk és hitünk. Azt hiszem,
ezáltal kultúránk lelkes harcosai és fenntartói lettünk.
Ennek erkölcsi színvonalát, értékeit, habár nem vagyunk
szakképzettek, megfelelő végzettséggel ellátva, erős hittel
és kitartással fenntartjuk.
FODOR LEVENTE
Folytatás a 3. oldalon.
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tájékoztató
Szépvíz község polgármestere tisztelettel meghívja a
lakosságot a hagyományos évi beszámoló ülésre.
A falugyűlések időpontjai:
– február 7-én Csíkborzsovában 11 órától;
– február 11-én 19 órától Csíkszentmiklóson;
– február 14-én Szépvízen 11 órától.

Elhalálozás:
Szépvíz – Bogos Adalbert, Erőss árpád
Csíkszentmiklós – Gábor rudolf, Gái István
árpád
Bükkloka – Pora nicolae, Karácsony András
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában
házasságot kötöttek:
Sandu Ioan-Adrian és Beţa Larisa-Andrea

Élmények a jégpályán
A Borzsovai Közbirtokosságnak köszönhetően a
borzsovai kisgyermekek is megismerhették a karcfalvi jégpálya adta lehetőségeket. A gyerekek ezzel a jókedvben
bővelkedő nappal hangolódtak rá a téli vakációra.
Köszönjük a szíves fogadtatást, a szünetben még
forró teával is megörvendeztették a gyerekeket! ugyanakkor
köszönet nagy Attilának, hogy ingyen biztosította a pályát,
a közbirtokosságnak pedig a szállítás költségeit.
KOVÁCS TERÉZ

Szülői farsangi bál
 „Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő.” 
Ezzel a kis mókás versecskével hívtuk farsangi mulatságba a nyirő József iskola szülői közösségét. Idén második alkalommal került sor, a szülői bizottság és az iskola
tantestületének közös szervezésében, a szülői farsangi bálra.
nem könnyű szavakba önteni egy mulatság beszámolóját, a
hangulatot a jókedvet, az örömöt teljes mértékben nem lehet
visszaadni.
A tanulóink szereplésével nyitottuk meg a bált. Vaszi
noémi VII. osztályos tanulónk és táncos párja tánclépései
elfeledtették velünk a munkás hét fáradságait. Deák norbert
és ötvös Dezső nyolcadikosok, viccces jelenete meghozta a

Fotó: Kuna Csaba-Tibor
kellő hangulatot, s a nagy árpád tanár úr vezette, a község
iskolásaiból álló népi tánccsoport már felpezsdítette a táncra
váró lábainkat. Igazi ötvözete volt a bemutató a modern és a
hagyományos kultúrának. Ezúton is köszönöm a tanulóinknak,
hogy színessé tették a bált és jó példával jártak elől. S nem is
hiába, mi szófogadóan követtük példájukat a hangulattal és a
tánccal s reggelig tartó mulatsággal, melyet csak a tombolahúzás idejére szüneteltettünk.
Még egyszer itt is megköszönném mindenkinek, aki
bármilyen mértékben hozzájárult a szülői farsangi bál
sikeréhez, s kívánom hogy ez a jó hangulatú évkezdet ne
fogyjon el egész évben.
KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES
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Lakodalmas gazdák találkozója Borzsovában

Folytatás az 1. oldalról.

A kultúra hova tovább a legtöbbet használt szó lesz, az
élet főszereplője, mivel egyre többen élnek meg könnyű,
szórakoztató kulturális termékek piaci árusításából. Közben
napról-napra lejjebb csúszik, értéktelenedik és torzul kultúránk
nem piacosítható, értékesebb része. Van egy eszköz, mellyel mindent lehet értékesíteni. Hisz értéket képvisel a kultúrház, az
élelem, a zene, a népviselet, a tánc és ezt ugyan lehet is
értékesíteni, de van egy dolog, amit nem tudsz semmilyen fajta
eszközzel megfizetni: a mosoly, a dal, egymás köszöntése,
egymás üdvözlése, a baráti kézfogás, az újra találkozás öröme.
Mikor az induló házasélet fiataljai mosolyogva egymás szemébe
néznek és reménnyel telve mernek jövőt álmodni maguknak, egy
egész násznép tapsolva adja lelki örömét. Igen kedves barátaim,
ez az, amit semmilyen eszközzel nem lehet megfizetni.
Ezért hát kérlek benneteket kedves barátaim, félretéve
a hétköznapok nehézségeit, bosszúságait, ezen anyagias világ
hamis értékeit, őrizzük meg és óvjuk az örök értéket, mindnyájunk lelki örömét. A magyar ember lelkivilága, becsület
iránti ragaszkodása, nyelve és hite fennmaradásának legfőbb
záloga. Fohászként szóljon őseink több mint 4000 éves erről
szóló írása:
„Hold Istennőnk a házasság által megszentelt szerelem pártfogója.
Minden titok dicső nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon
nap atyánk fényében.” – Badiny Jós Ferenc
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FODOR LEVENTE
Csíkzsögöd
E felemelő gondolatok után nem marad más számomra,
mint az, hogy köszönetemet és hálámat fejezzem ki mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a X. Lakodalmas Gazdák
Találkozóját ilyen színvonalra sikerült emelni. Bátran elmondhatom, hogy Székelyföldön még lakodalmas gazdák, ilyen számban nem találkoztak, hiszen Háromszékről, Brassóból,
udvarhelyszékről, a magyarországi Földesről, Sóvidékről, a nyikómenti Bencédről, nyárádköszvényesről és nem utolsó sorban
Felcsíkról, Alcsíkról, a Fiságmentéről és a Gyergyói-medencéből
több mint 50 lakodalmas gazda vett részt a találkozón.
Itt megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem
Fazakas Gézának és csapatának a finom ételeket, a színvonalas
felszolgálást, hiszen 106 személynek volt terítve és több mint
130 személynek kellett felszolgálni. Hálás köszönet a Szépvízi
Polgármesteri Hivatalnak, a Borzsovai Közbirtokosságnak és
a Csíki Sör Manufaktúrának az anyagi támogatásért. Becze
István megyei tanácsosnak a szellemi támogatásért. Külön
köszönetet érdemel Bogos Károly, aki Lajos bácsi emlékére a
kopjafát faragta, Antal Tibor barátomnak az értékes szakmai
tanácsokat és nem utolsó sorban a kopjafa méltatását
köszönöm. Ferencz Tibor polgármesternek azt, hogy jelenlétével megtisztelt és mint községünk elöljárója köszöntötte az
egybegyűlteket. Köszönet Lajos bácsi családjának, kik szívvellélekkel odaálltak és segítettek a rendezvény kivitelezésében.
Még megemlíteném Abos Károlyt és zenekarát, akik színvonalas zenéjükkel mindnyájunkat mulattattak. Köszönet Kovács

Ignáncnak, aki szakmai tudásával hozzájárult, hogy a rendezvény meg legyen örökítve. Itt említeném meg azt is, hogy a
rendezvényre ellátogatott a Duna TV Hazajáró televíziós
műsorának stábja is.
nem felejthetem ki György Mihály-Levente plébános
urat sem, aki vállalta a szentmisét és a kopjafa szentelést.
Köszönet a Csíkborzsovai Férfikórusnak, akik felvállalták,
Ványolós András tanár úr vezetésével, hogy fellépnek, hiszen
előadásukkal emelték a rendezvény színvonalát. nem utolsó
sorban mindazon borzsovai asszonynak, akinek köszönhetően az asztalok finomabbnál-finomabb süteményekkel
voltak tele, és persze köszönet azoknak is, akik pálinkát is
adományoztak. Külön megemlíteném Sárig Juliannát és onodi
Margit nénit, akik a finom házikenyeret sütötték.
A családom és a magam nevében szépen
megköszönöm Incze Sándor kántor úrnak, hogy mint
magánember köszönte meg és méltatta mindazon csekély dolgokat, melyet a közösségért próbálunk tenni. Higgyék el,
nagyon ritkán történik meg. nem utolsó sorban hálás köszönet
mindazon gazdatársaknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek,
remélem, felejthetetlen élményben volt részük. Jó volt együtt
lenni!
A jövő évi viszontlátásra Csíkzsögödben, ahol Fodor
Levente és Koka László barátaim lesznek a házigazdák.

KOVÁCS KÁROLy
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Visszatekéntés a 2015-ös esztendőre
Az egyházközség nem az épületekből, nem anyagi
javakból, nem adminisztrációból áll, hanem emberekből,
hívekből, akik imádságos lélekkel békére, szeretetre, Isten jelenlétére vágynak, akár a lelkipásztor. Ennek háttereként szükség van anyagiakra és tárgyi háttérre, de mindennél fontosabb
az imádságos lelkület.
A szentmisék száma hétköznap Csíkszentmiklóson 4-10,
Csíkborzsovában 2-3. ugyanakkor Borzsovában, Gergely Fülöp
atya segítségével minden nap van szentmise, vasárnap 3-4 szentmise kegyelméből táplálkozunk. Csak így lehet Eucharisztikus
közösségként élni. Szeptembertől havi rendszerességgel ifjúsági
szentmisét is tartottunk mindkét egyházközségben.
Szeptemberben az új tanév kezdésével elkezdtük a
plébániai ifjúsági órákat mind a két faluban. Kisvárosról jöttem,
ahol sok gyerek van, de meglepetésemre itt is nagy létszámban
vesznek részt, – nemcsak a kezdetekben, hanem folyamatosan
– az ifjúsági hittanórákon. Elmondhatom, hogy nagyon rendes,
lelkes és becsületes gyerekeket ismertem meg.
októberben rózsafüzér ájtatosságot végeztünk minden
nap, majd megkezdtük az elsőáldozók és gyerekek plébániai hitoktatását Bors-Tímár László kántor úr segítségével. nagyon nagy
számban járnak és nagyon lelkesen. Borzsovában 43-an, Szentmiklóson 74-en az I-VI. osztályosok közül. október 4-én a szentmiséken virággal és egy kis emlékképpel köszöntöttük az időseket,
megköszönve őket a jó Istennek és kértük további imáikat.
november 1-én megemlékeztünk elhunytjainkról.
Az adventi roráté szentmisék felemelők és léleképítők
voltak. Megteltek templomaink. Az adventi időben minden
reggel 6 órakor volt Csíkszentmiklóson vagy Borzsovában hajnali szentmise. A szentmise után Csíkszentmiklóson a plébánián
vajas kenyeret és teát kínáltunk azon iskolásoknak, akik nem
mentek haza. ugyanakkor lehetőséget biztosítottunk a házi
feladat átismétlésére is.
Úgy gondolom, nem tévedek, ha azt mondom: nagyon
jól sikerült a Szent Miklós gyermek ünnep és „Miklós püspök”
jelenléte is. Minden elismerés és köszönet a Csíkszentmiklósi
Közbirtokosságnak, támogatásuk által tudtunk egyházközségünk gyermekeinek ajándékot adni.
December 6-án, megtartottuk egyházközségünk búcsúünnepét, nagyon felemelő, áhítatos és szeretetteljes volt.
Valóban ünnep volt! Tartalmas elmélkedést tartott Ft. Csató
Béla csíkszentkirályi plébános úr, a kézdivásárhelyi Boldog
özséb plébánia kórusa pedig lelkes énekével tette felemelőbbé
búcsús szentmisénket. Itt meg kell köszönnöm a sok-sok finom
süteményt a szentmiklósi és borzsovai asszonyoknak! Ekkor
tudatosult bennem, hogy engem itt szeretnek és nem csak elvárnak valamit tőlem, hanem a sajátjukból nekem ajándékoznak.
Isten fizesse mindenkinek százszorosan vissza fáradozását!
December 12-én, adventi ifjúsági lelki napot tartottunk,
ahol Ft. Kovács Zsolt, kézdimartonosi plébános atya tartott
elmélkedést, mely mindannyiunk számára jó, hasznos, sikeres
és élményszerű volt, lelkileg gazdagodtunk.
December 22-én délután kaláka gyóntatás volt a
templomainkban.
A karácsonyi ünnepkör vonatkozásában legtöbbet a fiataloknak köszönhetek, akik fáradságot nem kímélve betanulták

és előadták a szép, tanulságos karácsonyi színdarabokat. Csíkszentmiklóson „Isten nélküli hétköznapok! Vajon milyen lesz az
ünnep?”, míg Csíkborzsovában „Melyiket a kilenc közül?” címmel
vitték színpadra a karácsonyi színdarabot. Mindkét faluban nagy
lelkesedéssel és átéléssel dolgoztak a résztvevők és adták elő a
színművet. nagyon ügyesek voltak, köszönöm szépen nekik és
Péter árpád tanító bácsinak, aki fogadta a segítségkérésemet és
közreműködött a próbák levezetésében. ugyanakkor köszönet a
szülőknek, akik elengedték gyermekeiket a próbákra, a plébánia
és templomtakarításra, illetve a plébániára fahordásra.
December 24-én, a közbirtokosságok segítségével,
karácsonyi csomagot kaphattak a gyerekek.
A csíkszentmiklósi fiatalok minden hónapban legalább
egy szombaton, reggeltől estig segítettek a plébánia körüli
munkákban, fahordásban, kerttakarításban, fametszés stb.
A házszentelés is külön élmény volt. nagyon jó hangulatban telt el az a pár nap, rengeteg szendvics, sütemény, kávé,
jókedv és szeretet. Hála és szeretet van a lelkemben a kedves
testvéreim felé, a szívélyes fogadtatásért, kedvességért,
szeretetért, bátorításért. Jól esett mindenkinél együtt imádkozni,
a jó Isten segítségét kérni a ház lakóira! öt nap alatt Csíkszentmiklóson 344 házhoz, Borzsovában 221 házhoz látogattam el
a Szent Kereszttel, a jó Isten áldását kérve a házra és a benne
lakókra. A két faluban összesen 565 házhoz!
HitÉLEti stAtisZtiKA:
Keresztelések:
- összesen 24, ebből 15 fiú és 9 lány, törvényes 18, és
törvénytelen 6;
- Szentmiklóson: ebből 9 fiú és 7 lány, törvényes 12,
és törvénytelen 4;
- Borzsovában: ebből 6 fiú és 2 lány, törvényes 6, és
törvénytelen 2.
Elhunytak száma összesen:
- 23, ebből 14 férfi és 9 nő. Ellátva 15, ellátatlan 8.
- Szentmiklóson: 15, ebből 10 férfi és 5 nő.
- Borzsovában: 8, ebből 4 férfi és 4 nő.
Házasságkötések:
- összesen 9 tiszta katolikus: 7 Szentmiklóson és 2
Borzsovában.
Elsőáldozók: 15
Visszatekintve az itt eltöltött hónapjaimra azt mondhatom: örvendetes, hogy mindig számíthatunk Isten kegyelmére és egymás jóindulatára, segítőkészségére.
Köszönöm a kedves testvéreim hitvalló helytállását, és
a 6 hónap folyamán nyújtott mindennemű segítségét, szeretetét.
Köszönöm Főpásztorunk erkölcsi támogatását, mindkét falu
közbirtokosságának mindennemű hozzájárulását és támogatását, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Megyei önkormányzat segítségét, munkatársaim fáradozását és a jó szándékú,
imádkozó emberek helytállását.
Isten után továbbra is mindenki részvételére számítok,
hogy a jövőbeni feladatokat közösen és gyümölcsözően tudjuk
jó végre vinni, falunkért, Egyházunkért.

GyöRGy MIhÁLy-LEVENTE
plébános
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A szépvízi római katolikus plébánia 2015-ös
statisztikai adatai
Keresztelések: összesen 19, fiú 14 és leány 11. Isten éltese őket szüleik és magyar népünk örömére és
boldogulására, hiszen ők a magyar jövő záloga.
Házasságkötés: 3. Kívánjuk, hogy egymást felvállalva és segítve boldog családi életet élhessenek!
Elhalálozás: 19. Isten adjon örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Elsőáldozó: 27. Azért imádkozunk, hogy továbbra is lelkesen gyakorolják vallásukat és gyakran járuljanak a
szentségekhez, hogy ezúton is kegyelmeket kapva ellene tudjanak mondani a Gonosz csábításának és cselszövéseinek.
GÁBOR ZOLTÁN
plébános

„Úgy érzem, meghívást kaptam az orvosi pályára”
Az orvosi pályája
elején tartó Béres Szabolcs
(Szabi) következetesen,
vasakarattal valósította
meg álmát: orvosként
segíteni embertársain. Az
államvizsga után sikeresen
pályázott a szívsebészeti
szakosításra a Marosvásárhelyi orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A
téli ünnepeket szülőfalujában töltő kezdő orvossal
Lakatos István beszélgetett.
A Nádi Suttogó olvasói közül sokan ismernek de
biztos, hogy számos olvasó számára kevésbé ismert a
neved. Beszélnél magadról?
A nevem Béres Szabolcs. 1990 márciusában láttam napvilágot Béres Éva és Cseke József gyermekeként.
Az édesanyai nagyszüleimnél, – név szerint Béres Magdolna és elhunyt Béres Béla –, nevelkedtem Csíkszentmiklóson, mert édesanyám szüntelenül dolgozott a
megélhetésünkért, mivel már 7 éves koromban elhagyott
az édesapám. Az általános iskolát is itt végeztem, a
nagyszerű tanító Péter árpád gondoskodása alatt. Az 5-8as éveimet is a Csíkszentmiklósi általános Iskolában
töltöttem, majd 2005-ben kerültem be a Márton áron
Gimnáziumba, természettudományok szakra. Innen
felvételiztem 2009-ben a Marosvásárhelyi orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre, az általános orvosi karra. Idén, 2015
júniusában fejeztem be az egyetemet és rezidens orvosként
kezdek dolgozni januártól ugyancsak Marosvásárhelyen.
Melyik volt az az időszak a tanulmányaid során,
amikor elhatároztad, hogy az orvosi egyetemre fogsz
felvételizni?
Ezzel kapcsolatban nem kellett sokat gondolkodnom. Amióta ismerem magam, azóta akarok orvos lenni,

már óvódásként is ezt mondogattam a családnak. Úgy
érzem, meghívást kaptam az orvosi pályára és céltudatosan lépésről-lépésre haladtam ebbe az irányba,
amely nekem rendeltetett.
Kortársaid és a szülők szemében is egyfajta példakép vagy. Mi szükséges ehhez, hogy egy fiatalember az
ismerősei körében példakép legyen?
Ez a kijelentés meglepő számomra. Sosem gondoltam, hogy valaha példakép leszek. Legfontosabb szerintem, hogy alázatosak legyünk, szeressük embertársainkat
és bízzunk az Istenben. Én mindig eszerint próbáltam élni
és remélem, hogy a jövőben sem fog megváltozni a
véleményem.
Bonyolult világban élünk. A legtöbb TV-csatorna
a nap 24 órájában az anyagias felfogást, a pénz mindenható hatalmát sulykolja a nézőknek. A tanulás, egy szakma elsajátítása mintha elhanyagolható probléma lenne
a felnőtté válás folyamatában. Te hogy látod ezt a
kérdést?
Sajnos valóban azt lehet érzékelni a mindennapi
gyakorlatban is, hogy pénzzel akármit elérhetünk, sikeresebbek és boldogabbak lehetünk. Például az a sok
egyetemnek nevezett diplomagyár, amelyben csak a pénz
számít, az hogy a diák elsajátítsa a szakmáját az nem
fontos.
Én úgy látom, hogy a pénznél vannak fontosabb
dolgok is, amely hozzásegít a felnőtté válásunkhoz, hiszen
a pénz mulandó. Szerintem a tanulás nélkülözhetetlen,
mert a buta embereket irányítani lehet, akármit elhisznek
és ez sajnos a vesztüket is okozhatja. A másik dolog, hogy
amit tanulás árán elsajátítottunk, azt senki el nem veheti
tőlünk.
A 2016-os esztendőre mit kívánsz a Nádi Suttogó
olvasóinak?
Mindenkinek egy boldogabb évet kívánok,
egészségben, de legfőbbképpen szeretetben eltöltve.
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Mozgalmas év a CsIE-vel
A 2015-ös év nagy vonalakban mondható mozgalmasnak a CsIE életében. Megfuttatva, összesen 15 rendezvényen vettünk részt amiből tízet magunk szerveztünk (pl. Kolbász Fesztivál, ífjúsági napok, Gyereknap, stb.).
nagy örömünkre szolgált, hogy a Polgármesteri Hivatal segítségére lehettünk a Szépvízbéli rendezvények
lebonyolításában, és meg kell említsük az állandó programjainkat is (After School, Szülők Iskolája, Moziest, Idősek
Klubja és a nyelvkurzusok). Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy közösségünk értékeli munkánkat és reméljük, hogy
a 2016-os év is lendületes lesz, tele újabbnál újabb kihívásokkal, természetesen tartva az eddig már megszokott
rendezvényeket is.
Sokat vitatott téma mostanság az önkéntesség és ennek szükségszerűsége. Mi úgy gondoljuk, hogy őseink
értekként hagytánk ránk a mostani közösséget és nekünk nem csak, hogy meg kell ezt őrizni, de hozzá kell tenni, hogy
majd aki utánunk jön büszkén léphessen nyomdokainkba.
Sikerült két termet (amit szívesen nevezünk CsIE Közösségi Központnak) felszerelni olyan szinten, hogy
bármit lehessen oda szervezni. Szívesen felajánljuk bárkinek a községből használatra anyagi elvárás nélkül, csak az
egyszerű házirend betartásával! Jó néven vesszük, ha vannak javaslataik, ötleteik vagy ha szeretnének csatlakozni
hozzánk. Segítő kezekre mindig szükség van.
Sikerekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk mindanyiuknak!
A CsIE fotópályázatot hirdet, amelynek témája: A községbéli rendezvények. A munkákat szeptember 1-ig lehet
eljuttatni hozzánk. A kiálítást szeptember hónap közepére terveztük a Csíkszentmiklósi Kultúrotthonba és a közönség
szavazatával döntődik el a nyertes.
December 24-én 14:00 órakkor az
Angyal megérkezett a Csíkszentmiklósi Papkertbe. Vastag hótakaró helyett meleg, napos idő
fogadta a díszítőket. Szerettünk volna egy közös
fát azáltal, hogy mindenki hozott egy személyes
fadíszt, hogy jobban magunkénak érezzük az
ünneplést, illetve lehetőséget akartunk biztosítani arra, hogy otthonainkba is zavartalanul
megérkezhessen az Angyalka. A résztvevőket
egy kis teázás után közös razjfilm vetítésre hívtuk meg. Ezúton is köszönjük a pap bácsinak a
helyet és a hozzáállást, reméljük jövőre is
megismételhetjük.
A Csíkcsicsói Fúvószenekar Csíkszentmiklósra
látogatott január tizedikén, hogy előadásukkal
kellemesebbé varázsolják az évkezdést. A közel két
órás előadás szempillantás alatt véget ért. A híres
műveket humoros megjegyzésekkel tüzdelve konferálták fel. nagy örömmel várjuk vissza a
művészurakat és -hölgyet.

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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Mondókázó:
Célcsoport: 6 hónap és 3 év közötti gyerekek anyukáikkal együtt.
Program indulása: február 1., 11 óra.
A program célja, hogy lehetőséget biztosítson azon anyukák számára, akik gyermeknevelési szabadságon vannak,
hogy kimozduljanak otthonról, közösségben legyenek, kikapcsolódjanak és nem utolsó sorban a gyerekek beszéd és szociális készségének, figyelmének, emlékezetének és ritmusérzékének fejlesztése. Szeretettel várunk minden anyukát és
babócát!

Táncház

Célcsoport: 6 hó és 6 év közötti gyerekek.
Program indulása: február 5., 18 óra.
A program célja: hogy elmélyítse a gyerekekben a magyar néptánc iránti érdeklődést valamint, hogy megismertesse a gyerekekkel a hagyományos népi játékokat. így fejlesztvén: a mozgáskultúrát, ritmusérzéket, hallást, zenéhez
való alkalmazkodást. Ez egy jó lehetőség arra, hogy szülők és gyerekek kellemesen és hasznosan töltsék el szabadidejüket.

Szülők iskolája
Célcsoport: szülők, kortól és nemtől függetlenül.
Program: február 16., 18 óra.
Meghívott: Simó Irma pszichológus. Téma: Családon belüli kommunikáció
Program célja: „A jó pap is holtig tanul” mondják
az okosak. Bizonyára mindegyik szülő volt már olyan
helyzetben, hogy elbizonytalanodott és kérdéseket fogalmazott meg magának a gyerek nevelésével kapcsolatosan,
hiszen jót és jól szeretnénk csinálni, egészséges és boldog
gyerekeket nevelni. Ezen program keretén belül előadásokat, beszélgetéseket szervezünk, melynek az a célja,
hogy kérédseinkre válaszokat, problémáinkra megoldásokat találjunk, tapasztalatot cseréljünk, kikapcsolodjunk és megerősödjünk abban, hogy gyerekeink számára mi
vagyunk a legjobb szülők. Szeretettel várunk minden kedves szülőt!
CsIE

KuLtÚrCsÜtörtöK

A Hargita népe Kiadó két legújabb kötete került
bemutatásra 2016. január 21-én, csütörtökön 19 órától a
polgármesteri hivatal pincetermében.
daczó Katalin újságíró Vezényszó nélkül is haptákba állt a század – Emlékképek a Nagy Háborúból
című kötetét, illetve Kovács Hont imre újságíró Tanyavilág című riportkötetét ismerhették meg a jelenlévők.
Daczó Katalin új könyve a Hargita népében közölt
Emlékképek a nagy háborúból című rovat írásainak
gyűjteménye. Cseke Gábor író, aki tulajdonképpen a kötet
szerkesztője is, a szerzőt az anyagok gyűjtéséről, fontossáFotó: Ferencz Tibor
gáről, illetve a kötet elkészülésének körülményeiről kérdezte.
ugyanezen alkalommal bemutatásra került Kovács Hont imre újságíró Tanyavilág című riportkötete is, amely
feltérképezi az alcsíki tanyasi településektől indulva a Gyimeseken át, Sóvidék és Keresztúr irányába a kihalófélben
lévő tanyafalvakat. Bekopog az ott élő családokhoz, a múltról kérdez, az átalakulást próbálja tetten érni, a jövőt firtatva.
Ez a kiadvány is a Hargita népében közölt cikksorozatból született. A külfödön tartózkodó szerző nem lehetett jelen
a bemutatón ezért videóüzenetben köszöntötte a jelenlévőket.
mFebruár 4-én Kemény János, a legnagyobb erdélyi mecénás címmel tart előadást sarány istván.
mFebruár 25-én a Székelység története című könyv kerül bemutatásra.
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Filmművészeti sikerek
Mindannyian örömmel figyeltük az elmúlt hetekben, hogy a már eddig is jelentős sikereket elért, franciamagyar koprodukcióban készült Saul fia elnyerte a legjobb idegennyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat, majd oscardíjra is jelölték. Ez a sikertörténet nem csak azért örömteli számunkra mert egy magyar alkotásról, egy magyar orvos
visszaemlékezései alapján készült műről, ugyanakkor a témához újszerű látásmóddal közelítő filmről van szó, hanem
azért is, mert két erdélyi színész is szerepel benne.
Egyikük, Molnár Levente, hosszabb pályafutást tudhat maga mögött, hiszen 1997-ben kezdte pályáját a gyergyószentmiklósi Figura Stúdiónál és 2002 óta tagja a Kolozsvári állami Magyar Színháznak. Másikuk azonban sokunk
személyes ismerőse, orbán Levente.
A csíkszentmikósi orbán Levente 2011-ben kezdte színészi pályáját a kézdivásárhelyi Városi Színházban. Egy
itt töltött évad után a sepsiszentgyörgyi M Stúdió Mozgásszínház társulatához szegődött. Eközben a színházon kívül
is vállat szerepeket és tucatnyi filmben játszott. Ezek közül az egyik a Saul fia, melyben Vasilij szerepében tűnik fel.
Az M Stúdió most futó előadásai közül az Egyszer élünk és a García Lorca háza című darabokban láthatjuk.
Azt hiszem, orbán Levente sikereivel kapcsolatban nem fejezhetnénk
ki velősebben magunkat, mint az M Stúdió. Ők azt írták Facebook oldalukra:
„Büszkék vagyunk rá!” Mi is büszkék vagyunk rá, gratulálunk és sok sikert
kívánunk a továbbiakhoz!
A nemes Jeles László rendezte Saul fia eddigi díjai:
2015: díj – nagydíj (Cannes-i fesztivál)
2015: díj – FIPrESCI-díj (Cannes-i fesztivál)
2015: díj – Technikai-művészi Vulcain-díj (Cannes-i fesztivál) (Zányi Tamás
hangmérnök)
2015: díj – François Chalais-díj (Cannes-i fesztivál)
2015: díj – a zsűri különdíja – 21. Szarajevói filmfesztivál
2015: díj – Fődíj – operatőrök nemzetközi fesztiválja, Bitola
2015: díj – A legjobb rendezés díja – War on Screen, Chalons-en-Champagne
2015: díj – Kritikusok díja – CinEast filmfesztivál, Luxemburg
2015: díj – Fődíj – zágrábi nemzetközi filmfesztivál
2015: díj – A legjobb rendezés díja – stockholmi nemzetközi filmfesztivál
2015: díj – Bronz Béka díj – Camerimage filmfesztivál,
2015: díj – A legjobb első film – uK Jewish Film Festival
2015: díj – Az év legjobb idegen nyelvű filmje – national Board of review of
Motion Pictures
2015: díj – A legjobb elsőfilm – new york-i Filmkritikusok Egyesüle (nyFCC)
2015: díj – Az év legjobb külföldi filmje – Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetsége (LAFCA)
2016: díj – A legjobb idegen nyelvű film – Golden Globe-díj

Orbán Levente a Saul fia forgatásán
(forrás: www.3szek.ro)

FERENCZ RÉKA

MEGHíVÓ

2016. február 6-án, szombaton este 20 órától
megrendezésre kerül Szépvízen a hagyományos kosaras bál
a helyi kultúrotthonban.
Zenél a székelyudvarhelyi nándi Band.
Az est folyamán magyar nótákat énekel Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia.
A bálon lesz tombolasorsolás és díjat kap a legszebb kosár tulajdonosa is.
Belépő személyenként: 25 lej.
Mindenkit szeretettel várnak!
részvételi szándékukat kérjük jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén:

0745-138816 / 0735-930564 / 0745-782467
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ösztöndíjjal támogatja a megyei tanács a kézműves
sajtkészítés elsajátítását
Két székelyföldi fiatal tanulja a kézműves
sajtkészítő mesterséget Magyarországon a Hargita Megye
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete és három Hargita
megyei gazdaszövetkezet által biztosított ösztöndíjnak
köszönhetően. A csíkszentmiklósi Demeter Adolf és a
gyimesközéploki Tankó Barna az egyesület pályázatára
jelentkezett, amelyet tavaly írtak ki. Az ösztöndíj célja a
gazdaszövetkezetek segítése, hogy képzett szakemberekkel tudjanak helytállni és megerősödni a piacon,
mondta el Márton István, a
vidékfejlesztési egyesület
igazgatója. A pályázat helyi
partnere a gyimesközéploki
Tatros, a székelykeresztúri
nagy-Küküllő és a szépvízi
Csengő szövetkezet, magyarországi partnere pedig a
Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete. Az ösztöndíjasok hat
hónapot tölthetnek el
magyarországi sajtkészítő
mestereknél, majd legkevesebb öt évet kell tevékenykedniük annak a szövetkezetnek az alkalmazásában,
amelyik biztosította ösztöndíjuk egy részét.
– A kézműves sajtok készítéséhez értő szakemberekre van
szükség, ezen a téren ugyanis hiány van. Akik ilyen szakmát
tanultak, nagy tejfeldolgozókban gyakorlatoztak, ezért nem
volt módjuk a kézművesség kitanulására, nekünk viszont
az a célunk, hogy a kézműves feldolgozást támogassuk –
nyilatkozta Márton István igazgató.
Ez az ösztöndíjprogram is a gazdaösszefogások
szükségességét és fontosságát mutatja, nyilatkozta
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

– oda kell figyelni most, az év eleji tervezésnél, hogy idei
programjainkkal tovább erősítsük a folyamatot. A szakemberképzés célja ugyanaz, mint a gazdaszövetkezeteké:
megélhetést teremteni minél több helyi termelőnek, elérni,
hogy saját lábukra álljanak – mondta a megyeelnök.
Demeter Adolfot Szente községben értük utol. Elmondta, hogy szeptemberben és decemberben kőrösladányi mesternél tanult, októberben az Eger melletti
Mónosbélen, novemberben Debrecenben, most, januárban
Szentén lesi el a mesterséget, a jövő hónapban
pedig Etyeken lesz. Mint
beszámolt róla, eddig készített joghurtot, tejfölt,
vajat, tejszínt, kakaóitalt,
friss gomolyákat különböző
ízekben (medvehagymás,
metélőhagymás, lila hagymás, chilis, kapros, fokhagymás és így tovább),
salátasajtot, krémsajtokat,
ordát, túrót, félkemény sajtokat, füstölteket, valamint
Gouda, illetve racclete
büdös sajtot, kék penészes sajtot, vörösborseprőben érlelt
sajtot, Mutschli-t, hegyvidékit, parmezánt, trappistát. Tervei szerint hazatérése után füstölt sajtokat készítene, mert
ez az egyik, amire igény van itthon, továbbá Camembert
sajtot, illetve a frisstermékek közül joghurtot, vajat, majd
idővel különféle érlelt sajtokat. Demeter Adolf korábban
csak hébe-hóba, édesapja mellett foglalkozott sajtkészítéssel, de mivel szeret a mezőgazdaságban tevékenykedni,
és kedveli a tejtermékeket, jelentkezett a pályázati kiírásra.
Hazatérése után nem sokat pihen, március elsején már
munkába áll a szépvízi Csengő szövetkezetnél.(...)

Süssünk, főzzünk

Kevés olajon megpárolunk egy közepes szál
póréhagymát karikára vágva, majd miután egy kicsit
lepirult rátesszük az apróra vágott kápiát, majd 40 dkg
kockára vágott csirkemellet. Sózzuk, borsozzuk,
amikor a csirkemell kifehéredik hozzáadunk egy konzerv gombát, felöntjük kevés vízzel, majd az egészet
hagyjuk kb. egy fél órát lassú tűzön párolódni. Mikor
már kész, 1 kanál lisztet egy kisebb doboz tejföllel
simára keverünk és ezzel sűritjük be az ételünket. Fodros tésztával tálaljuk.
FAZAKAS JUDIT

PÓrÉHAGyMáS CSIrKEMELL
Hozzávalók:
40 dkg csirkemell
1 db közepes
póréhagyma
1 db kápia paprika
1 konzerv gomba
1 doboz tejföl
só, bors, olaj, kevés
liszt
fodros tészta
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KErESZTrEJTVÉny
volt egyszer egy sípálya
Az 1990-es évek végén a rejtvény
megfejtésében olvasható személy megálmodott
egy sípályát Csíkszépvíz határába, a vízgyűjtő
gát szomszédságába, a Bodos reglőre, amit
idővel meg is valósított. nyáron sokan megfordulnak itt a tónál, gondolta jó lenne télen is
megtölteni a teret élettel. Felfigyelt a hely
adottságaira, az északos oldalon a fenyvesek
között sokszor még áprilisban sem volt
elolvadva a hó. Továbbá a pálya nagy előnye
volt, hogy közel volt a faluhoz és a városhoz
egyaránt, akkoriba nem volt olyan könnyű az
utazás, mint napjainkban, a falusi gyerekeknek
ritkán volt lehetőségük eljutni más sípályára,
ide viszont az utat gyalog is megtehették. A
sípálya kinyúlt egészen a Cseretetőig, akkoriban a megye egyik leghosszabb pályájának
számított a maga 900 méterével. A macskás
felvonó igények szerint működött, amikor
elérte a pálya a megfelelő hórétegvastagságot
már érkeztek is a lelkes sízők, akik sokszor besegítettek a pálya karbantartásába, kitaposták a
havat, nyáron összeszedték a köveket, kivágták
a bokrokat. Fekete pályának számított, a haladó
sízők kedvelt sípályája volt, viszont a kezdők
is kedvükre síelhettek a kevésbé meredek alsó
részen. Sajnos rongálás áldozata lett a pálya,
hiszen 2004-ben ismeretlen tettesek ellopták a
motort, majd a sodrony egy részét, végül a működtetői úgy döntöttek, hogy leszerelik a megmaradt cölöpöket. Mára
már csak az oszlopok beton alapjai emlékeztetik a látogatót, hogy volt egyszer itt egy sípálya.
vízszintes meghatározások
1. Kényeskedik, modorosan viselkedik. 8. Analfabétában van! 9. Lírai műfaj. 10. Móka, poén, vicc. 12. Szén-monoxid
képlete. 13. olyan módon. 15. Fényező. 17. Promenád, gyaloglásra alkalmas placc. 20. nikkel és nitrogén vegyjele.
21. Elöl vezet! 22. ..., az. 24. Vatikán, Jemen és Spanyolország gkj. 26. Szépvíz egyik utcája. 28. Viszont, azonban.
30. Aprít. 32. Táltos, ló. 33. Megfejtés 2. része.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés 1. része. 2. Szépvíz község egyik erdei kaszálója. 3. Sült hús. 4. Valódi, eredeti. 5. állóvíz. 6. állami illeték. 7. László becézve. 11. robbanóanyag része! 14. Üres tiszt! 16. Elmúlt év. 18. Epikai mű. 19. Szentmiklós egyik
utcája. 23. retesz, lakat. 25. női név. 27. Bazilika, templom. 29. Égtáj. 31. római számmal 51.
NÉMETI KATALIN

ZuMBA és TAE Bo a sportolni vágyóknak
Hétfőnként a szépvízi sportcsarnokban 19 órától Zumbát tartanak.
Hétfőn Borzsovában, szerdán pedig Szépvízen 20 órától Tae Bo (Sic-Szépvíz Karate-Do)
edzéseken vehetnek részt a sportolni vágyók.
Minden érdeklődőt szívesen látnak!

