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Zengett a dal Csíkborzsovában
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be” – Kodály Zoltán
Fotó: Onodi Szabolcs

2018. május 25-én, 26-án és 27-én a 100 tagú Férfikórus Csíkborzsovában tartotta az évi találkozóját, amely
már hagyománya lett a falunak és, amely a dal, a zene szeretete, az alkotás légkörében zajlott le. A találkozón a következő kórusok vettek részt: a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Férfikara, a Sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara és a Marosszentgyörgyi Harmónia Férfikórus.
A programot a kórusoknak a Csíkborzsovai Férfikórus állította össze. Az elszállásolás a Jakab Antal Tanulmányi Házban volt. A kórusok 25–26-án közös próbán vettek részt, hogy felkészüljenek a szombat esti előadásra.
26-án a kórusok kiránduláson vettek részt a Muhos tetőre, ahol Lakatos István és Szőcs József ismertették a környék
nevezetességeit, úgy történelmi, mint természeti szempontból. Nagy élmény volt ez a kirándulás a kórusok tagjainak,
akik nem tudtak betelni a táj szépségével és annak történelmi nevezetességeivel. Azzal a megjegyzéssel hagyták el
a kirándulás helyét, hogy még ilyen szép vidéket nem láttak és még vissza fognak térni erre a helyre.
A találkozó tetőpontja a csíkborzsovai templomban tartott előadás volt, amely 26-án este 8 órakor kezdődött.
Itt a kórusokat köszöntötte Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója és Ferencz
Tibor, Szépvíz polgármestere, akik a találkozást, a 100 tagú kórus létezését a fejlődés és az emberszeretet szimbólumának nevezték, biztosítva további segítségükről a rendezőket, a következő találkozók megszervezésében.
(Folytatás a 4. oldalon)
Csíkborzsovai FérFikórus
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Óvoda másként
A szépvízi „óvoda másként hét” alatt a gyerekeknek
lehetősége adódott, hogy betekintést nyerjenek különböző megfigyelésekbe, tevékenységekbe, új ismereteket és tapasztalatokat
szerezzenek.
Első nap megfigyeltük a hódok által készített gátat,
beszéltünk életmódjukról.
Második nap a Kishavas panzió jóvoltából egy bográcsosjátékos napot töltöttünk a szülők egy részével a panzió udvarán,
ahová szekérrel mentünk. Közös kirándulásunk erősítette a szülőgyerek-pedagógus kapcsolatot.
Harmadik nap a Kájoni János Megyei Könyvtár meghívására a csíkszeredai könyvtárban voltunk bábelőadáson, ami
felejthetetlen élmény volt mindenki számára.
Negyedik nap az óvodában régi diafilmeket vetítettünk, ami új tapasztalat és jó szórakozás volt a gyerekeknek.
ötödik nap ellátogattunk a helyi tejfeldolgozó üzembe, hogy a gyerekek betekintést nyerjenek a különböző
élelmiszerek előállításának folyamatába.
Célunk, hogy közösségi élményt nyújtsunk, új tapasztalatokat szerezzünk, megvalósult. Ezúttal is köszönjük
mindenkinek, aki ennek a lebonyolításában a segítségünkre volt!
albert tünde óvónő
Anyák napjára
Még történnek csodák
ezen a világon,
Mikor egy édesanyát kitesznek
a szülői házból.
Ez az édesanya átdolgozta
az egész életét,
Felnevelte egyedül
a két gyermekét, unokáit.

„Füstbe ment” a hála,
ma a pénz dukál,
Nem kell már
az édesanyád!
De a Sors kereke forog,
egyszer megáll,
Akkor eszedbe jut, hogy
volt egyszer egy édesanyád.

AnyAKönyV – 2018. május
születések:
Szépvíz – Fazakas Nóra, Gráncsa István, Gráncsa Mária Barbara
Csíkborzsova – Szőcs Mátyás
Elhalálozás:
Szépvíz – Szakács Roza
Csíkszetnmiklós – Szabó Vilma, Ferencz Erzsébet, Sántus Erzsébet
Csíkborzsova – Sárig László, Gegő Imre
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
András István és Szakács-László Ágnes
Váncsa Attila és Sándor Márta

Most már húzhatja
a prímás az élet színpadán
azt a magyar nótát:
„Nem kell nékem
az emberek gyémántja,
sem gyöngye” (pénze)
Többet ér az édesanyám
értem ejtett sok-sok
drága könnye.
Szépvíz, 2017.

Felhívás

értesítjük a lakosságot, hogy akinek
kéményseprésre, kéménykarbantartásra van szüksége, érdeklődhet az alábbi
telefonszámon:

0745428560
Lakatos
Vince

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
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E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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Akadályokkal tűzdelt útépítés
A bürokrácia útvesztőit megjárva, majd egyéves pereskedés után, amint az ábra mutatja, mindnyájunk
megelégedésére a tavasszal elkezdődhetett a Rákosi út és a Szentmiklóst Borzsovával összekötő út építése. A
kivitelezési munkálatokat a „Doralex” kolozsvári cég nyerte. Sajnos a cégről nincsenek ismereteink, de mindnyájan
megismerhetjük 2019 őszéig, hiszen a szerződés értelmében 2019-re kell befejezzék a kivitelezési munkálatokat.
Viszonylag egy nagy lélegzetű munka, hiszen a szerződés értéke 4.915.562,54 lej és ez magába foglalja a Rákosi
út egész hosszának – 2,7 km-nek – a megépítését, aszfaltozását, sáncok, vízelvezetők kiépítését, a falu közötti részen
pedig mindkét oldalon járda kiépítésére is sor kerül, ugyanakkor a bejárati hidak is egységesen kerülnek megépítésre.
A Szentmiklóst Borzsovával összekötő szakaszon, mely egészen a borzsovai kultúrotthonig épül meg, szintén
magába foglalja kerítéstől kerítésig az egész útszélesség kialakítását, megépítését. Lesznek szakaszok, ahol nyitott
sánc kialakítására kerül sor, de lesznek olyan szakaszok is (ahol az útszélesség nem engedi), hogy földalatti
vízelvezetésre kerül sor. Úgy Szentmiklóson, mint Borzsovában a falu között járdák is lesznek építve, valamint
Borzsovában a templom előtti részen parkoló kerül megépítésre, megoldva, segítve az autóval misére járók helyzetét,
rendezett formát biztosítva a környéknek.
Hosszas folyamat, hiszen már eddig három évbe került a papírozás, az előkészület és még nem egészen két
esztendő a kivitelezés.
Szükségesnek tartottam leírni, hogy mindnyájan első kézből informálódjanak és ugyanakkor, azt is szeretném
elmondani, hogy az építkezési szakaszokon bármilyen problémát, rendellenességet látnak, észlelnek, bizalommal
jelezzék, hogy időben tudjuk orvosolni. utólag
Fotó: Ferencz Tibor
mindig nehezebb, vagy lehetetlen. ugyanakkor
türelmüket is kérem, hiszen amint mindnyájan tudjuk,
a munkálatok az ott lakók mindennapjait is fogják
zavarni, de erre is van egy szólásunk: „Valamit
valamiért!”.
Ha sikerül befejeznünk a munkálatot – és miért
ne sikerülne – , nagyon sok bosszúságtól fogja megmenteni az ottlakókat, megváltoztatva az utca arculatát, civilizált, kulturált környezetet biztosítva.
Számítok arra, hogy a község lakói segítenek a
kivitelezés után megőrizni és tisztán tartani ezeket az
útszakaszokat!

Virág a borzsovai kultúrház előtt
„A történelemben soha senki nem ültetett ide virágot!” – jegyezte meg egy, a tátogtatók ültetésekor ránk
csodálkozó borzsovai lakos. Higgyék el, jóleső érzés volt.
Igen, lassan befejeződött a borzsovai kultúrotthon előtti
tér kialakítása is. Először székelykapu felállítására került
sor, majd az egyensúlyát vesztett kerítést bontottuk le,
hogy olyan teret alakíthassunk ki, amely sokuk
megelégedését elnyerte. Igen, kijelentem, hogy elnyerte,
mert erre is jelzést kaptam, még akkor is, ha nem
hanyagolhatom el az aggodalmaskodók közösségét sem.
Egyetlen aggály az, hogy a csorda bemegy az udvarra. A
fakerítés helyett élősövényt ültettünk, mely lassan felcseperedik és megoldja a „nem lehet bezárni az udvarra a
tehenet” problémát is.
A megnyílt tér, a gyönyörű székelykapu, a virágok, a civilizált parkolási lehetőség és a környezetbe illő
buszmegálló, remélem, örömmel és megelégedéssel tölti el használóit is!
FerenCz tibor
polgármester
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Zengett a dal Csíkborzsovában
(Folytatás az 1. oldalról)
Az előadás során a következő művek hangzottak el: Mozart – Ave verum, corpus natum, Robert pappert –
ora pro Nobis, Kodály Zoltán – ébresztő, Bárdos Lajos – Huszártánc, Sallieri – éljen éljen, Weöres Sándor –
ugrótánc, Kisodai – Bordal, Gárdonyi Zoltán – Jere bé violám, Karai József – Dal a hazáról, Jankovich Ferenc –
Aranyszabadság, Berzsenyi – Magyarokhoz, Erkel – Fohász (részlet a Bánk Bán c. operából).
Minden mű elhangzása után lelkesen tapsolt a közönség és a nézők véleménye szerint életre szóló élménnyel
távoztak. A műsor a kórusok köszöntésével és emléktáblák átadásával zárult. Az ünnepi műsort követően a Csíkborzsovai Férfikórus vacsorán látta vendégül a kórusokat a helyi kultúrotthonban, ahol mindannyiukat köszöntötte
Geréd István és Erőss Antal.
Május 27-én a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Férfikara előadást tartott a szépvízi templomban, a
Sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája a csíkszentmiklósi templomban, a
Marosszentgyörgyi Harmónia Férfikórus pedig a csíkborzsovai templomban.
A találkozó újra bebizonyította, hogy az éneklésnek ereje van. A magyar nemzet számára mindennél
jellemzőbb a nyelve és a zenéje. A közösségi lét legnagyszerűbb megnyilvánulása a közös éneklés. De ennél is több!
Hozzásegít, hogy megtartsuk kultúránkat, népünk egységét, földünket, magyarságunkat, emberszeretetünket!
Köszönet a támogatóknak, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a találkozó!
Csíkborzsovai FérFikórus

Falunapok Borzsovában
Idén 2018. április 29-én került sor a Szent József
napi búcsú ünneplésére. Egy kis összefogással sikerült
háromnapos ünneplést szervezni.
pénteket és szombatot a gyermekekről szóló programok töltötték ki. Vasárnap este 8 órától a borzsovai
Balogh Ignác Általános Iskola gyermek néptánccsoportja előadására került sor és a Borsika Citerások és
énekes Asszonyok műsora zárta a rendezvényt. Mindez
egy hálás közönség előtt történt.
Köszönet a támogatóknak: Szépvíz polgármesteri Hivatalának és a Borzsovai Közbirtokosságnak.
kováCs teréz
kováCs károly
A Sic–Szépvíz Karate–Do csapata is oroszlánrészt vállalt a borzsovai falunapok megszervezésében. péntek
este a kézdivásárhelyi karateklub tisztelt meg jelenlétével, akik fitnesz, aerobik, tae bemutatókat, edzéseket tartottak
a jelenlévők nagy örömére. Köszönet érte.
Szombat reggel közös bemelegítés után ketékpár ügyességi versenyre és minifocibajnokságra került sor. Este
harcművészeti bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők.
Köszönet a támogatóknak!
szatmáry domokos-zsolt
Fotó: Szakács Adél

Fotó: Szakács Adél
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Székelyföldi Akadémia Szépvízen
2018. április 19-én került sor szépvízi Székelyföldi Akadémiára a polgármesteri Hivatal pincetermében, ahol a
polgármester köszöntötte a résztvevőket, fiatalokat és időseket, családanyákat, valamint olyan lelkes falubelieket, akiket
érdekel az egészséges életmód és táplálkozás, a hagyományőrzés, valamint a közösségépítés is.
A Hargita Megye Tanácsa és Szépvíz község önkormányzata által közösen szervezett rendezvény célja, hogy a
programmal elindítson egy egészséges életmódot és táplálkozást népszerűsítő kampányt, a meghívott résztvevőket is
bevonva.
Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője „Népi gasztronómia, néphagyományok” címmel
tartott előadása egyben betekintés a táplálkozás néprajzi vizsgálatába. A mai néprajzi kutatások a táplálkozást kulturális
megnyilvánulásként vizsgálják – mondta az előadó. A kultúra fogalmához tartoznak mindazok az ismeretek, amelyeken
egy közösség tagjai valamennyien osztoznak. Kulturálisan meghatározott tehát az ember élelmiszerválasztása, hogy mit
tekint és fogad el élelmiszernek, azt mi módon dolgozza fel és mikor, hogyan fogyasztja, táplálkozását hogyan szervezi,
és mindezt életmódjával hogyan hangolja össze.
Továbbá szóba került a gabonából készült ételek, a kásák (köleskása, rizskása, árpakása, stb. ) és puliszkák
fogyasztásának története is.
– Az elmúlt időszakban régiónkban egyre inkább találkozunk olyan kezdeményezésekkel, amelyek egy-egy
hagyományos ételre vagy terményre alapozva szervez kulturális eseményt. Ilyenek a puliszka, pityóka, káposzta, kolbász,
hagyma, stb. köré felépített fesztiválok, vetélkedők. Ezek a rendezvények nagyon fontosak a vidék hagyományos
értékeinek megismertetésében, és közösségerősítő szerepük van. Azt gondolom, hogy a régiek tudása haszonnal építhető
bele ezekbe a rendezvényekbe, nem feledve azt, hogy a táplálkozás az étkezések szintjén kapcsolódik az élet más területeihez: a munkához, életmódhoz, ünnepekhez, szokásokhoz, illemhez, hiedelemképzetekhez, hivatalos (pl. egyházi)
előírásokhoz – mondta Ferencz Angéla.
„Egészséges életmód és táplálkozás vidékünkön” címmel tartotta meg előadását Szász Hunor dietetikus, aki
beszélt vidékünk előnyeiről: az oxigéndús környezetről, az alapélelmiszerekhez való könnyű hozzáférésről, valamint a
hagyományosan előállított ételekről. Hátrányként az életmódunk, táplálkozásunk miatt előforduló gyakoribb megbetegedéseket sorolta fel, úgymint magas vérnyomás, cukorbetegség, érelmeszedés, túlsúly, reflux. Amint elmondta, az
egészséges életmód feltételei: a kiegyensúlyozott program, a sport, a pihenés, a rendszeres orvosi vizsgálatok, emellett
fontos odafigyelnünk a rendszeres étkezésre, az étkezés mennyiségére, az étel hőmérsékletére, a folyadékfogyasztásra
és annak időpontjaira is.
Az esemény jó hangulatban zajlott, Szépvízre visszavárják a helyiek a Székelyföldi Akadémiát más témákkal is.
(Hargita megye tanácsa)

A katolizációról
(folytatás a márciusi számból)
Felmerül továbbá az a kérdés is, vajon a bécsi udvar milyen korábbi uniós és rekatolizációs módszerek, tapasztalatok és
minták alapján kívánta tető alá hozni a vallási egyesülést. Következésképpen az erdélyi örmények uniója összehasonlítható-e a kárpátaljai rutének, a délvidéki szerbek és az erdélyi románok között folytatott rekatolizációs és hittérítői
tevékenységgel? párhuzamba lehet-e ezeket az egyesüléseket állítani, vagy az erdélyi örmények uniója egy teljesen egyedi
esemény volt-e? Tehát külső hatásra, a magyar katolikus egyház tevékenységétől függetlenül megtörtént egyesülésről
kell-e jelen esetben beszélni? Felvetődik továbbá a fentiek alapján az a kérdés: vajon az örmények uniója esetleg öncélú
eseménynek tekinthető-e? Nem tisztázott eddigelé az sem, vajon milyen gazdaságpolitikai megfontolások vezettek az
egyesüléshez? Kecsegtették-e az áttért örmény papokat a nemesi rang, az adómentesség lehetőségének ígéretével vagy
adományozásával. Nincs feltárva az sem, vajon léteztek-e az örmény uniónak esetleg korábbi középkori és kora-újkori
mintái. Behatóan meg kell vizsgálni, vajon a kilikiai, konstanci, lembergi zsinatok és uniók mennyiben hatottak az erdélyi
örmények uniójára. Keveset tudni arról is, hogy milyen is volt oxendio püspök missziója, voltak-e Erdélyben támogatói,
hogyan oldódott meg a javadalmazása és a pénzügyi kérdések mennyire befolyásolták hittérítői tevékenységét Erdélyben?
Az sem világos, hogy vajon csak az örményekről kellett-e neki gondoskodnia vagy a katolikus magyarokra és székelyekre
is kellett felügyelnie? A fent felsorolt kérdések mind-mind azt bizonyítják, hogy csak alapos és mélyreható kutatással
lehet az erdélyi örmény uniót és oxendio püspök tevékenységét vizsgálni. Még sok feladat és homályos dolog megoldása
vár az ez irányba kutatókra.
Gábor zoltán
plébános
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Isten mosolya
Isten mosolya a teremtett világ, a fák, a madarak,
az ég, a fény, a csillagok, tücskök zenéje, zápor és
szivárvány, a csírázó mag – Isten mosolya, tágra nyílt
gyermekszem – Isten mosolya, a szférák zenéje, erő és
élet – ez mind Isten mosolya!
Mosolygó isten
Vajon tud-e Isten nevetni? Van-e kedve nevetni a
világban tapasztalható mérhetetlen gonoszság, testi-lelki
nyomor láttán? S egyáltalán jogában áll-e nevetni, míg
itt a földön emberek gyötrik egymást, tarolják le a
teremtett világot, és csak legyintenek, ha valaki harmóniát emleget?
Nehezen képzelhető el egy depressziós, letargikus
Isten. Ha Isten búskomorrá válik, ugyan ki vidítja fel?
Van-e az égben vagy a földön olyan lény, aki kiragadhatná őt, minden teljesség teljességét a teljes búskomorság állapotából? Ha igaz, amit a tudós teológusok
állítanak róla, hogy nála minden tulajdonság tökéletesen,
teljes mértékben van jelen, akkor ennek így kell lennie
az állítólagos szomorúságával is. Márpedig ha a mélabú
elfordulás az élettől, az életöröm tagadása és a halál utáni
sóvárgás, akkor a legkisebb bánat Isten esetében (mivel
nála minden összehasonlíthatatlanul nagyobb, tökéletesebb, mint az embernél) oly súlyos volna, hogy már régen
öngyilkosságot kellett volna elkövetnie. Ő azonban él.
éltető leheletét mindannyian érezzük, ha nyitott szemmel
járunk a világban.
Mosolyunk tükrében
Az ember szívében jó és rossz egymás mellett él.
Mint a búza és a közte megbúvó konkoly, amit csak az
aratás napján tép ki a gondos gazda, nehogy gyomtalanítás közben megsértse az értékes kalászokat. Addig a
nemes dolog is növekszik bennünk, de jelen van a
gonoszság is. Tudunk derűsek lenni, de néha elveszítjük
lábunk alól a talajt, elborítanak bennünket a hullámok.
Szomorúság és vidámság egyformán megtalálható bennünk. Emberi tulajdonságaink közé tartozik, hogy néha
szívből kacagunk, néha pedig üvölteni volna kedvünk a
fájdalomtól. Ha a rossz tulajdonságok végső soron a
Kísértőtől fakadnak, akkor a jók eredete kétségkívül
Isten, a Teremtő, minden jóság forrása. Amivel azonban
ő felruházta az embert, az benne már eleve megvolt: saját
lelkét lehelte teremtményébe. A föld porából gyúrt anyag
ezáltal vált élőlénnyé. Isten lelke élteti az embert. A világosság lelke vezeti a világosság, az élet felé. A sötétség
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lelke ezzel szemben a halál szakadéka felé taszítja.
Az ember nem ok nélkül válik búskomorrá.
Leginkább akkor tör ránk a kilátástalanság érzése, ha
magányosak vagyunk. Ha nincs, aki felragyogtassa a tisztaságot, a fényt, az őszinteséget, akkor úrrá lesz rajtunk
az érzés, hogy mindenütt hazugság, megtévesztés, sötétség honol. Ha azonban szemünk felnyílik a fényre, akkor
megtapasztaljuk, hogy minden hazugság és rossz ellenére
Isten élete áramlik bennünk is, ez éltet bennünket, ez
vezet állandóan az élet igenlése, a derű felé. A bennünk
lakó Szentlélek, Isten benső élete, amely nem más, mint
a szeretet soha meg nem szűnő áramlása. Ez a szüntelen
szeretetáramlás „sodor” minket is sokszor durcás
magányunkból a közösségi lét felé. és egy napon arra
ébredünk, hogy boldogok vagyunk, és nem tudjuk, hogy
ez hogy történt.
Boldogságunk Istent jeleníti meg a világban. Ő
ugyanis nem a világtól elvonult, megsavanyodott lelkű
„remeték” szenvtelen istensége, hanem a Szentháromság
belső életének gazdagsága, az Atya és a Fiú közötti szüntelen szeretetáramlás. Ezért Isten sohasem magányos, és
semmi sem szegheti kedvét.
Az öröm nem lehet palackba zárt szellem
Természetesen a magány, a pusztaság is az Istennel való találkozás helye. Sőt! Ahhoz, hogy megláthassuk
őt, rendet kell raknunk magunkban, s el kell csendesednünk, hogy meghalljuk hangját. De a hétköznapok
„taposómalma” vagy a családi élet is bizonyos értelemben az Istennel való találkozás pusztájává válhat. Nem is
az efféle „remeteséggel” van baj, hanem a megkeseredett
emberek görcsös kivonulásával. vagy a nyugati ember
számára igencsak rögös úttal, amely azt hirdeti:
„Szabadulj meg vágyaidtól, szabadulj meg a világtól,
szabadulj meg mindentől, és akkor boldog leszel!” Igen,
boldoggá válhat valaki ezen az úton is. De nagyon sokan
azok közül, akik elindulnak rajta, elfelejtik, hogy a
tökéletes boldogság eléréséhez meg kell szabadulniuk a
szabadulás vágyától is. Aki pedig az út végén törekvése
jutalmaként részesül a megvilágosodás, az istenélmény
kegyelmében, az magától értetődőnek tartja, hogy tapasztalatát, amely boldogsággal tölti el őt – bármennyire a
remeteségre, a világtól való elvonulásra esküszik is –
közkinccsé tegye.
Mert Isten szeretetáramlása, boldogsága nem
maradhat palackba zárt szellem. Kiárad, mindenkit el
kíván tölteni. Rajtunk keresztül, mosolyunk által is.
GyörGy miHály- levente
plébános

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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Szakrális Maraton a Keresztény értékekért, a Békéért és
CsEKE Tájékozódási verseny!
Zarándoklat – Teljesítménytúra – Tájékozódási verseny
Gyalog – szaladva – kerékpárral
„Csíksomlyói Kezdeményezés”
Az Erdélyi Mária Út Egyesület partnerségben az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, az Erdélyi Szent István
Ferences Rendtartománnyal, a Magyar pálos Renddel, a Siculus Alpin Club Egyesülettel, a Hargita Közösségi
Fejlesztési Társulással, a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal, a Gyulafehérvári Caritas-al, a Románia Magyar
Cserkészszövetséggel, a Csomortányért, a Csíkszeredai Kamilliánus Család, az Erdélyi Háló, a Dolna, a SóvidékHegyalja Kistérségi Egyesületekkel, a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládokért, a Csíki futókkal, a Márton Áron
Tehetséggondozó Központtal, a Segít-lek Ifjusági Csoporttal, a Szépvízi, Csíkszentmiklósi, Csíkborzsovai, Csíksomlyói Ifjúságért Egyesületekkel 3. alkalommal szervezi meg a Szakrális Maratont 3 különböző távon és három
jármódban (gyalogosan, futva, biciklizve) és 5. alkalommal a CsEKE Csíksomlyói Tájékozódási versenyt.
Indulás és érkezési pont: Csíksomlyói Kegytemplom
Időpont: 2018. június 9
Regisztráció elektronikusan és helyszínen. Részletek a honlapon
Indulás: június 9-én reggel. Csíksomlyó, Kegytemplom elől.
6,00 – 7,00 között Szakrális Maraton: Szent László király szakasz/gyalogos
7,30 Szentmise a Kegytemplomban
8,00 – 9,00 között Szakrális Maraton: Márton Áron szakasz és Szakrális Maraton: Somlyói Miklós szakasz
(gyalogosan, futva, biciklizve), Szakrális Maraton Szent László király szakasz (futva, biciklizve)
9,00 – 10,00 között CsEKE Csíksomlyói Tájékozódási verseny
Indulás/Cél: Csíksomlyó
A célnál a szervezők meleg egytálétellel várják az
érkezőket.
16,00 Zárás
A részt venni szándékozók három útvonal közül
választhatnak:
i. szakrális maraton:
Útvonalak:
1. Szent László király szakasz: 54 km
Csíksomlyói Kegytemplom – Csobotfalva – Csíkcsomortán – Csíki havasok főgerince – Motorsirülő – Gyimesiátjáró – Széphavas-i Szentlélek kápolna – Szent László
emlékhely – Szépvíz – Csíkdelne – Csíkpálfalva – Csíksomlyói
Kegytemplom
2. Márton Áron szakasz: 20 km
Csíksomlyói Kegytemplom – Csobotfalva – Csíkcsomortán – Csíki havasok főgerince – Xantusz gerinc – Kígyók
pusztája – Nagysomlyó – Nagysomlyó nyereg – Csíksomlyói
borvíz – Csíksomlyói Kegytemplom
3. Somlyói Miklós szakasz: 14 km
Csíksomlyó – Csobotfalva – Csíkcsomortán – Somlyói
Miklós Emlékhely –Tamás keresztje – Csíksomlyói Kegytemplom
II. CsEKE Csíksomlyói Tájékozódási verseny (V-VIII,
osztály)
Részletes információk, a teljesítménytúra szabályzata és előzetes bejelentkezés a www.szakralismaraton.ro
vagy www.cseke.ro honlapon.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

8. nádi suttogó

2018. MÁJuS

Az örmény családok 22. szépvízi találkozója
Május utolsó hétvégéjén – immár 22. alkalommal – ismét örményekkel népesült be Szépvíz
központja. Az idén is kétnapos rendezvénysorozatot
szervezett a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány.
2016-tól kettős ünneplésre kerül sor, szombaton
tartják az örmény templom Szentháromság Búcsúját
és ilyenkor hívják családi találkozóra a helységből
elszármazott magyar-örmény családok tagjait.
Az idén a rendezvénysorozat pénteken délután 16,30-kor kezdődött a Szépvízi önkormányzat
pincetermében. Első előadóként Fancsali János
(Budaörs) „Az ismeretlen Kacsó pongrác”-ról tartott
előadást. Ezt követően fellépett a Group Duduk
zenekar, amely az örmény népzene szépségét és változatosságát mutatta be. A csodálatos népzene után
következett egy könyvbemutató, Székely András
Bertalan „Istennel a hazáért” című kötetét ismertették. A rendezvényt Zakariás Botond „Napiskola
építése a világ tetején” címmel tartott előadása zárta.
A hosszas előadássorozatot vacsora követte a helyi
sportcsarnokban.
Szombaton a két éve újraszentelt örmény
templomban, a Szentháromság bucsúján, a szentmisét örmény katolikus rítus szerint celebrálta
Szakács Endre szamosújvári vikárius, a gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánián szolgáló Ft. Gál Hunor plébános és Gábor Zoltán
helybeli római katolikus plébános együttműködésével. Az ünnep fényét a gyergyószentmiklósi Vörös Köpenyesek és az énekkar jelenléte emelte.
Ezután a résztvevők átvonultak az örmény katolikus templomkertbe, ahol megkoszorúzták az ott található
emléktáblát. Koszorút helyezett el Esztergály Zsófia, a Budapest Fővárosi örmény Nemzetiségi önkormányzat elnöke, Zárug Katalin, a Budapest Zuglói örmény Nemzetiségi önkormányzat (öNö) elnöke, a XV. Kerületi öNö
elnöke, Nuridsány Zoltánné, valamint a XII. Kerület nevében Béres László, a Szentháromság Alapítvány nevében
pedig potoczky László helyezett el koszorút az ősök
emlékére.
A szép családi eseményt egy jó hangulatú és
igen ízletes ebéd zárta, amelyet a Kishavas panzió
szolgáltatott. A vendégsereg szórakoztatásáról egy
vidám tombolasorsolás is gondoskodott.
Mindezekhez az anyagi támogatást a Budapest
Zuglói örmény önkormányzat, Hargita Megye
Tanácsa, Szépvíz Község polgármesteri Hivatala, a
helybeli közbirtokosság, a római katolikus plébánia,
a helybeli Csengő tejfeldolgozó üzem és a
Szentháromság Alapítvány nyújtotta.
zakariás istván

oLVASSA SZépVíZ KöZSéG INTERNETES HoNLApJÁT
A WWW.SZEpVIZ.Eu CíMEN!
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KARATE hírek
Május utolsó szombatján került megrendezésre a IX.
Tusnád Kupa, mely már negyedik éve a György Gellért emlékverseny nevet viseli. A néhai tehetséges sportoló nem
sokkal azelőtt hunyt el súlyos betegségben, hogy megszerezhette volna a fekete övet. Emlékére tisztelegnek a karate
klubok és egyesületek évről évre a Black karate sportegyesület
által szervezett színvonalas rendezvényen.
Idén 14 klub 214 sportolója vett részt az emlékversenyen: ploiesti, Fogaras, Viktóriaváros, Botoșani csapata,
Sepsiszentgyörgy három csapata, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Szépvíz, Szászrégen, Kézdivásárhely és a szervező
csíkszentmártoni csapat.
A SIC–Szépvíz Karate–Do csapata 9 sportolóját
nevezte be a versenyre, akik a nap folyamán nyolcszor álltak a
dobogóra – 2 arany, 2 ezüst és 4 bronz éremmel gazdagodtak.
Eredmények:
– Maksai Krisztina (7–8 év): I. hely KuMITE, II. hely
MAKIWARA, III. hely KATA.
– Biró Szakács Zalán (8–9 év): III. hely KATA, III.
hely MAKIWARA.
– Gál Nándor (13–14 év): III. hely KuMITE
– Czine Szilárd (14–15 év): II. hely KATA
– Béni Róbert (14-15 év): I. hely KATA
A SIC Szépvíz Karate Do Sportklub nevében hálásan köszönjük a polgármesteri Hivatal által biztosított üzemanyagtámogatást. A
szülőknek pedig, akik időt és energiát nem sajnálva elkísértek a 10
órás programra, köszönjük, hogy velünk vannak a fárasztó, nehéz pillanatokban és örömökben, egyaránt!
siC szépvíz karate do

40 éves kortárstalálkozó Csíkszentmiklóson és Borzsovában
Június 15. péntek:
17:00 – megemlékezés a temetőben (Erőss József volt tanító bácsiról)
18:00 – szentmise az elhunyt tanítónkért, tanárunkért és osztálytársunkért Szentmiklóson.
Június 17. vasárnap:
9:30 – szentmise Borzsovában
11:00 – szentmise Szentmiklóson
40 éves kortársak:
Csíkborzsova: Bánfi Attila, Erőss Lajos, Gegő Ildikó, Kovács Zoltán, Lakatos Csilla, pál Csaba, pál Mária, Sárig
Lenke.
Csíkszentmiklós: Ambrus Antal, András Imre, András Róbert, Antal Csilla, Antal Enikő, Balogh Edit, Benő Tibor,
Béres Csaba, Bodó Csilla, Boldizsár Antal, Császár Endre, Erős Csaba, Gábor Zsuzsa, Kovács Tünde, orbán
Julianna, péter Klára, Süket Csilla-Mária, Szabó Erzsébet, Szakács András, Szakács Enikő, Tamás Róbert.

HALLgAssA A sZÉPVÍZ Rádiót!
www.szepvizradio.info
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KERESZTREJTVéNy
Tabák László
Tabák László erdélyi magyar újságíró, elbeszélő, író, műfordító Csíkszentmiklóson született 1927.
május 27-én. Középiskoláit Kolozsváron végezte, 1944-ben azonban a faji törvények megjelenésekor
kizárták az iskolából, s az év nyarán családjával együtt deportálták. Hazatérve előbb villanyszerelőként
dolgozott, majd a kolozsvári Műszaki Főiskolán szerzett mérnöki oklevelet. A műszaki pálya helyett azonban újságíró lett, pályáját 1954-ben kezdte, novellákat, szatírákat, regényeket, riportokat írt. Lírai
hangvételű elbeszélésekben, humoros írásokban és szatírákban eleveníti meg a romániai, majd az izraeli
életet. A kolozsvári Igazság belső munkatársa 1954–1958 között, ezt követően ügyelő az Állami Magyar
Színháznál. A Hét külpolitikai rovatvezető szerkesztője Bukarestben 1970-től, Izraelbe való
kitelepedéséig. 1976 után a Tel-Avivban megjelenő Új élet szerkesztője, 1990-től szerkesztőbizottsági
tagja, 1994–1996 között főszerkesztője; 1982-től az Izraeli írószövetség Magyar Tagozatának elnöke.
2011. június 4-én 84 éves korában Tel-Avivban hunyt el. A rejtvény megfejtésében egyik fő művének
címe olvasható, amelyet 1981-ben írt Tel-Avivban.
Vízszintes meghatározások
1. Szentmihály község egyik települése. 7. Erdészeti traktor. 10. Kitelepít. 11. -ba, -... 12. Csűr, raktár.
13. olaj, angolul. 14. Arabok kincse. 15. Hargitafürdői olimpia. 17. Nitrogén és irídium vegyjele. 18. Férfinév.
19. Hadseregben van! 21.
Felvidéki város. 22. Japán ruha.
24. Névelő. 26. Málta, omán és
Gabon gkj. 27. páratlan dísz! 28.
Római 3000. 30. Nem, angolul. 31.
Bibliai hajós. 32. Beáta becézve.
34. ...-kong, kínai városállam. 36.
Zokni eleje! 37. Húros hangszer.
38. A Csíki havasok legmagasabb
csúcsa. 41. megfejtés 2. része. 42.
Svéd-ország, Spanyolország és
Luxemburg gkj.
Függőleges meghatározások
1. megfejtés 1. része. 2.
Tojásdad alakú. 3. Dagasztóteknő
oldaláról lekapart tészta. 4. Spanyolország, Kambodzsa és Tádzsikisztán gkj. 5. Az Amerikai
Egyesült Államok román rövidítése. 6. Cella, fogda, tömlöc. 8.
Női név. 9. megfejtés 3. része. 13.
Központ, centrum. 16. Tréning
vége! 18. Sátáni, pokoli. 20.
Verscsengő. 23. Mosópor márka. 25.
Zambia, Málta, Belgium gkj. 27.
Végtelen Donatello! 29. Réten élő.
31. Románul jegyzetfüzet. 33. penna,
íróeszköz. 34. Vallás, belső meggyőződés. 35. Amerikai Egyesült Államok röv. 37. önteltség, rátartiság.
39. páros szív! 40. énekelő szócska.
németi katalin

