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Új tanév egy szebb iskolában

Elkezdtünk egy új tanévet, és sok
kihívással, sok munkával, de sok örömmel
is nézünk szembe.
Fontos és egyben egy nagyon meghatározó évet nyitottunk szeptember 12-én.
Elsősorban egy gyönyörűen felújított, újravarázsolt épületben kezdhettük a szépvízi
diákokkal az évet. Álljon itt, néhány gondolat a tanévnyitón elhangzottakból ezzel
kapcsolatban.
„Vajon miért fontos egy iskola arculata, szellemisége, környezete? Igaz, hogy
írni és olvasni bármilyen iskolában megtanulhat a gyerek. De nagyon szomorú, ha
csak olyasmivel gazdagodik valaki az
iskolában, amit bárhol elsajátíthatott volna.
Minden iskolának kell, hogy legyen egy
sajátos arculata, amely a gyermekekbe
olyasmit táplál bele, amire később jó visszaemlékezni, amiből később is hasznos tanácsot lehet meríteni, ami még az embertelenségben is segít embernek maradni. S most,
remélem közös erőfeszítéssel sikerült ezt itt
felújítani. Mert megvolt, megvan, s remélem
meg is marad itt, ennél az iskolaépületnél ez
az érzés, próbáltuk megőrizni a régi szellemiséget, csak egy új ruhát adva rá, mert a
régit már megette az idő vasfoga.”
Másodsorban az idén lesz 25 éve,
hogy az iskola felvette a Nyírő József nevet.
S szeretnénk ünnepélyessé tenni ezt az egész
évet, hogy májusban majd méltón tudjuk
betölteni a 25. életévünket.
Folytatás a 4. oldalon.
KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES
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2016. június – sZEPtEMBER
születések:
szépvíz – Simon bence, bálint hunor,
Nitoiu Stefánia, Szakács hunor, pálffy
hunor, Erőss Csaba, bogos éva-Erzsébet,
tamás Áron Miklós
Csíkszentmiklós – Szabó zsanett, rostás
Mária, kalányos olga
Elhalálozás:
szépvíz – Imre györgy, keresztes rozália,
Miklós Ferencz, gál-orávecz rozália,
Szakács József, bogos Margaretta,
zsombori gabriella-Mária
Csíkszentmiklós – Szőllősi Erzsébet,
Szőcs Ilona, Szőcs géza
Borzsova – antal Ignác, Szakács antal,
tamás Erzsébet
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Vata attila és Fekete piroska
zakariás gergely és antal Emőke
abos hunor és hanner Emőke
Ungurán Vilmos-attila és Fazakas Erika
hajdú Elemér és Szabó Ildikó

sZéPvíZ KöZség
PolgáRMEstERi HivAtAlánAK
ügyfélfogAdási REndjE:

hétfő – Csütörtök: 800 – 1500
péntek: 800 – 1400
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taNÁCShatÁrozatok 2016:
1. sz. határozat – a 2015-ös esztendő végleges pénzügyi kimutatása és
jóváhagyása;
2. sz. határozat – a 2015-ös évi költségvetésben a fejlesztési többlet kifizetésének végleges lefedése az évi megtakarításból;
3. sz. határozat – a 2016-os évi helyi költségvetés megvitatása, elfogadása;
4. sz. határozat – a polgármester meghatalmazása, hogy képviselje Szépvíz
községet a hargita Víz Egyesület közgyűlésein;
5. sz. határozat – a szépvízi iskolahálózat jóváhagyása;
6. sz. határozat – a munkaköteles szociális segélyesek munkaprogramjának
jóváhagyása;
7. sz. határozat – az óvodás segélyre jogosult személyek beazonosításának módozata;
8. sz. határozat – a 29/2015-ös tanácshatározat módosítása;
9. sz. határozat – a 2016-os évi helyi költségvetés módosítása;
10. sz. határozat – Szépvíz község Általános rendezési tervének felújítása;
11. sz. határozat – a Szentmihályi út 18 szám alatti ingatlan áthelyezése közvagyonból a község magánvagyonába;
12. sz. határozat – késedelmi kamat 73,3 %-ának eltörlése;
13. sz. határozat – a templom utca 210-212. szám alatti terület megosztása;
14. sz. határozat – parkírozó közvagyonba vétele;
15. sz. határozat – Mezei utak közvagyonba vétele;
16. sz. határozat – a 11/2015-ös tanácshatározat visszavonása;
17. sz. határozat – Szépvíz község önkéntes tűzoltó alakulatának III-as
kategóriába való besorolása;
18. sz. határozat – a rizikófaktorok elemzése és jóváhagyása a községben;
19. sz. határozat – a szépvízi községi könyvtár működési szabályzatának jóváhagyása;
20. sz. határozat – a DC 101-es községi út felújításához szükséges gazdasági
és technikai mutatók módosítása;
21. sz. határozat – a község területén levő mezei utak feljavításához szükséges
iratcsomó jóváhagyása;
22. sz. határozat – a község területén levő mezei utak feljavításának kivitelezése;
23. sz. határozat – az adóhátralékosok listájának kifüggesztésére vonatkozó
eljárás jóváhagyása;
24. sz. határozat – a templom utca felújításához szükséges műszaki és
gazdasági mutatók módosítása;
25. sz. határozat – a „pro Communitas” díj adományozásának jóváhagyása;
26. sz. határozat – a 2016-os évi helyi költségvetés módosítása;
27. sz. határozat – községi terület határának módosítására vonatkozó
telekönyvezési dokumentáció jóváhagyása;
28. sz. határozat – hargita Megye tanácsa és Szépvíz község között
használatos bérleti szerződés típusának jóváhagyása;
29. sz. határozat – a 24/2015-ös tanácshatározat módosítása;
30. sz. határozat – az érvényesítő bizottság megválasztása;
31. sz. határozat – a tanácsosi mandátumok érvényesítése;
32. sz. határozat – a tanács megalakulása;
33. sz. határozat – az ülésvezető elnök megválasztása;
34. sz. határozat – az alpolgármester megválasztása titkos szavazással;
35. sz. határozat – a tanács mellett működő bizottságok megalakítása.

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község polgármesteri hivatala. felelős kiadó: Ferencz tibor.
Munkatársak: albert tünde, andrás Ildikó, andrás róbert, dr. balogh attila, Cseke István, Demeter Emőke-gizella, Fazakas Judit,
Ferencz angéla, gábor zoltán, györgy Mihály-levente, kenéz Szilárda-Ágnes, kovács károly, lakatos István, Németi katalin, Szakács
adél, Szatmáry Domokos-zsolt, dr. Vikárius károly, dr. Vitos Erika, zőldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy beáta. Korrektúra: Ferencz réka.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány.
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PRogRAM
800 Szekeres felvonulás a Nád dűlőre a csíkmadarasi fúvószenekar
kíséretében – indulás Borzsovából
1000 Ünnepélyes megnyitó a Nádon
Előadások kezdete a Nádon felállított színpadon:
– csíkmadarasi hagyományőrző csoportok;
– szépvízi Pozdorka néptánccsoport;
– csíkszentmiklósi Cserebojtos néptánccsoport;
– a csíkborzsovai és az újkígyósi citerazenekar.
00
12 Az Őszi betakarítás címmel meghirdetett rajzverseny díjazása
1300 Főzőverseny kiértékelése – díjkiosztás
1400 Tombolasorsolás
2000 Hagyományos káposztabál a csíkborzsovai kultúrotthonban
Szervező: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala és a Szépvízért Egyesület.

programunkkal csatlakoztunk a VII. Székelyföld Napok programsorozathoz.

tÁMogatÓk:

Szépvízi
Közbirtokosság
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Új tanév egy szebb iskolában
Folytatás az 1. oldalról.
az évnyitón sokminden elhangzott, sok ígéret sok fogadalom megfogalmazódott, de most a nagyobbakhoz címzett
mondatokat hangsúlyoznám ki:
„Most hozzátok szólok nyolcadikos diákjaink! életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. ti
lettetek iskolánk legidősebb diákjai. Nagyon érdekes, mozgalmas, izgalmas tanév vár rátok.
Válaszút előtt álltok, a tanév végén más iskolát kell
választanotok. Merre tovább? hol folytassam tanulmányaimat? Dönteni sosem könnyű, de könnyebbé lehet
tenni, ha tanulmányi eredményeitek jók, ha megfogadjátok,
mérlegelitek szüleitek, tanáraitok tanácsait. Magatartásotokkal, szorgalmatokkal, mint az iskola legöregebb diákjai,
mutassatok jó példát az alsóbb évfolyamos társaitoknak! tanuljatok úgy, hogy év végén elmondhassátok: én mindent
megtettem azért, hogy sikeresen kezdhessem tanulmányaimat
egy középfokú oktatási intézményben. tanáraitoktól, szüleitektől ehhez minden segítséget megkaptok.
kedves Nyírő Józsefes tanulók! remélem, jól telt a
nyár, sok gyönyörű élménnyel gazdagodtatok. örülök, hogy
a szünidőben vigyáztatok magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek, ügyesebbek lettetek. hamarosan megszólal a csengő,
jelezve a tanítás kezdetét. az első tanítási napon sok diákban
fogalmazódik meg, hogy „most jobban fogok tanulni, mint
tavaly, nem hagyok mindent az utolsó pillanatra”. ha valóban
fogalmaztatok meg magatokban ehhez hasonló gondolatokat,
kérlek benneteket, tartsátok be, sokkal könnyebben fogjátok

venni az akadályokat! az iskola nyújtotta lehetőségek kihasználásával, valamint tanáraitok segítségével sikeres lehet
ez a tanév is.”
a verseket keresgélve, a szemem elé akadt egy,
amitől nem tudtam szabadulni így szereteném megosztani
veletek. a címe is mutatja, tegyétek a tarisznyátokba s legyen
veletek egész tanévben:

K. lászló szilvia:
tarisznyába való vers
lehet szegény, aki gazdag,
s lehet gazdag a szegény,
csak az fontos, milyen kincs ül
bent, a szíved rejtekén.
ha megtanulsz mosolyogni,
észreveszed, ami szép,
rádöbbensz majd, amit te adsz,
mások azt nyújtják feléd.
gyűjts magadnak igazgyöngyöt,
rakj el minden szép mesét,
ne hagyd, hogy a kedved rontsa
buta, bántó, rossz beszéd!
Ülj le néhány gondolattal,
hallgasd, hogyan hegedül,
mert ha veled van a fejed,
soha nem vagy egyedül!

I. buborékfújó Nap
a nyári szünet utolsó szombatját tartottuk a legalkalmasabb
időpontnak az I. buborékfújó Nap
megszervezésére. a rendezvénynek a
Sarki bár, annak udvara és a Szent
lászló tér adott otthont.
a 10 órától kezdődő regisztráció során minden résztvevő egy buborékfújót és sorszámot kapott, a
sorszám egyben tombolaszelvényként
is szolgált. 1000-1200-ig kézműves
foglalkozásra, csocsóra, biliárdra, asztali teniszre, focira, trambulinozásra
jelentkezhettek a résztvevők. 12
órakor a kb. 60 fős társasággal átvonultunk a Szent lászló térre, ahol a
várva várt buborékfújásra is elérkezett
a pillanat. 10 percig szálltak a buborékok a gyönyörű napsütésben.
Ezt követően visszavonultunk az eredeti helyszínre, ahol a korábbi tevékenységek népszerű logikai, családi és szórakoztató társas-

KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES
Fotó: László Kinga

játékok kipróbálásával egészültek ki.
a tombolahúzásra 13 órakor került sor. az activity Classic
játékot egy csíkszeredai kisfiú vihette haza. gratulálunk Neki! a
Sarki bár felajánlásaként minden jelenlevő gyerek egy rostos
üdítőitalt kapott ajándékba, melyet
a nagy melegben pillanatok alatt el
is fogyasztottak.

Ez úton szeretnénk megköszönni Fikó Erzsébetnek, pál
Edinának és Sándor krisztinának,
hogy a Szépvízi Ifjúságért Egyesület
részéről segítségünkre voltak az esemény ideje alatt. a kipróbálható társasjátékokat és a tombolatárgyat a
Játékfutár biztosította.
találkozzunk jövőre is!
Szépvízi Nők Klubja
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Első pityóka Fesztivál
Sikeresen lezajlott az idén első alkalommal megszervezett pityóka Fesztivál Szépvízen. az esős időjárás ellenére
számos érdeklődő vett részt az eseményen és a versenyeken
egyaránt.
Már vasárnap kora reggel sürgött-forgott mindenki a
sportpályán, hiszen reggel 8 órától kezdődött a traktoros
felvonulásra való gyülekező. Sorjában gurult be mintegy 40
traktor a sportpálya melletti kijelölt helyre.
az eseményt gábor zoltán helyi plébános nyitotta meg
az idei termés és a traktorok megáldásával. Ezt követően
beszédett mondott Ferencz tibor, Szépvíz község polgármestere,
aki maga is traktorral érkezett. hargita Megye tanácsának elnöke borboly Csaba is megtisztelt jelenlétével és biztató
szavaival.
kilenc órától már sorakoztak a traktorosok a felvonulásra. Miután a falut megkerülték a sportpályán állították
meg traktoraikat, hogy azokat mindenki szemügyre vehesse. a
traktorokat a következő kategoriákban díjazták: legkisebb, legnagyobb, legfiatalabb, legöregebb, legdíszesebb traktor. a
legdíszesebb traktor tulajdonosa egy berbéccsel térhetett haza.
Ezután elkezdődött a főzőverseny, amelyen 7 lelkes
csapat vett részt, ezzel párhuzamosan a sportpályán a minifoci
bajnokság zajlott. Itt szintén jó pár csapat mérkőzött meg
egymással.
a sportpályán kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak való programot. a felnőttek traktoros ügyességi vetélkedőkön vehettek részt, majd erőversenyeken is kiprobálhatták
magukat. Eközben a gyerekek sem unatkoztak, hiszen rájuk is
gondoltak a szervezők, számos ügyességi versenyen vehettek
részt.
a nap hátra lévő részében néptánc-előadásokkal szórakoztatták az érdeklődőket. Fellépett a csíkszentkirályi
Vadrózsa néptánccsoport és a szépvízi pozdor néptánccsoport.
a közös helysza során a közönség soraiból is jó páran táncra
perdültek. Ezt követően a csíkszentsimoni fúvószenekar bűvölte
el előadásával a népes közönséget. Végül, de nem utolsó sorban
a napot pál Csaba és zenekara zárta, ők biztosították a jó
muzsikát a mulatni vágyóknak.
a Szépvízi Ifjúságért Egyesület tagjai a nap végére igen
sikeresnek érezték az esemény leforgását. bíznak benne, hogy
jövőre is együtt, még több ötlettel, meg tudják rendezni és hagyománnyá tudják formálni ezt a fesztivált. Ez az esemény nem
jött volna létre a sok önzetlen segítség nélkül. Ezúttal is
köszönik a szervezők a rengeteg segítséget, támogatást és biztatást mindenkinek, aki egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy e
napot sikeresebbé és szebbé tegyük. külön köszönet a Fazakas
családnak és páll zoltánnak az önzetlen segítségért.
támogatók: Szépvíz község önkormányzata, Sc. henorag Srl, Cactus Srl, Famili Com, péter testvérek, Játekfutár,
pál prodex, Vitos kerámia, Szépvízi Csengő tejfeldolgozó,
kassay Fogadó, katalin Srl, Szépvíz rádió, Sarki Disco.
PÁL EDINA, FIKÓ ERZSÉBET
Szépvízi Ifjúságért Egyesület

Fotó: Görbe Áron

Fotó: Görbe Áron
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a szépvízi Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet is
részese egy Magyar termék Nagydíjnak!
a budapesti országház felsőházi termében került
sor a 19. Magyar termék Nagydíj díjátadó ünnepségére,
ahol egy székelyudvarhelyi szellemi termék, a lámpás
program is kiérdemelte a rangos tanúsító védjegy használati
jogát.
a lámpás programot három éve indította útjára egy
öttagú lelkes csapat. a program ötletgazdája és vezetője
ambrus tibor főiskolai tanár, nemzetközi tréner, aki már
több éve dolgozik Székelyudvarhelyen is. a csapat többi
tagja: a lámpás programot jelenleg működtető rEga
Egyesület elnöke, dr. geréb lászló, a program szövetkezeti
projektjét koordináló tankó lászló, a MÜtF oktatási
központ igazgatója, dr. Ilyés Ferenc, valamint Demeter
Sándor lóránd székelyderzsi unitárius lelkész.
a lámpás program a Magyar termék Nagydíjat a
székelyföldi mezőgazdaság modernizálásáról szóló koncepciójáért kapta. Ezen koncepció szerint Székelyföld mezőgazdaságának modernizációját nem szabad multinacionális
vállalatokra bízni, amelyek nem a székely gazdák érdekeit
tartják szem előtt, ráadásul az idehozott tőke többszörösét
viszik haza. Ehelyett a székely közösségnek magának kell
kézbe vennie a sorsát és elindítani a mezőgazdaság modernizációját. az ehhez szükséges tőke pedig megtalálható
a székely közösségnél, részben a közbirtokosságoknál is. a
közösségek és a közbirtokosságok tőkéjéből létrehozott
szövetkezetek a székely közösségek tulajdonában maradnak és azoknak az érdekeit szolgálják.
a lámpás-program ezenfelül egy lépéssel tovább is
megy. Nem elégséges, ha a székelyföldi településéken
szövetkezetek jönnek létre, ezeket össze is kell fogni. a
Székelyföldi Szövetkezetek Ernyőszervezetének az a feladata,
hogy az egyes kis szövetkezeteket egy egységes érdekszervezetbe tömörítse, ezáltal a szövetkezetek eleget tudnak
tenni a méretgazdálkodási elvárásoknak, egységesen tudnak
fellépni mind a beszerzési, mind az értékesítési piacon,
ugyanakkor az ernyőszervezet egy minőségbiztosítást is jelent

Fotó: http://www.termeknagydij.hu/

a társult szövetkezetek számára.
Mára már négy szövetkezet fejezte ki társulási szándékát egy
ilyen ernyőszervezetbe: a székelykeresztúri, a szépvízi, a kézdivásárhelyi, valamint a sepsiszentgyörgyi tejszövetkezet.
a lámpás-csapat az eddig végzett munka elismeréseként értékeli a kapott Magyar termék Nagydíjat.
Ugyanakkor úgy érzik, hogy ez egy üzenet a gazdák felé
is: ha túl akarjuk élni a globális gazdaság kihívásait, akkor
egymásra vagyunk utalva. Csak az együttműködés képes
előrevinni Székelyföldet.
a díjátadón a 6 „lámpás” mellet részt vettek a gazdák,
a szövetkezet képviselői és támogatói is, többek között Ferencz
tibor szépvízi polgármester, a gondolkodás egyik fő támogatója
és lászló barna a Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke.
köszönjük a szépvízi összefogás kezdeményezőinek, támogatóinak és nem utolsó sorban a sok lelkes
gazdának a kitartást, a tartást és a sok kemény munkát.
„Isten keze dolgozik rajtunk és odafordítja fejünket ahol a szívünket hagytuk volt, a közösség felé,
amelyből vétettünk.” Sütő andrás
TANKÓ LÁSZLÓ

Csíkszéki gazdanapok
az elmúlt hétvégén került megrendezésre Csíkszentsimonban, a Csíkszéki gazdanapok keretén belül, egy
sajtmustra, amelyre a kézműves sajtkészítők mellett a szépvízi tejfeldogozó csapata is meghívást kapott. Nagy izgalommal mentünk el, mivel ilyen megmérettetésen még nem voltunk és nem nagyon ismertük a résztvevő sajtosokat. három kategóriában lehetett benevezni: kemény- és félkeménysajtok, lágysajtok és sajtkülönlegességek.
Nagy volt a felhozatal, különösebbnél különösebb sajtokkal neveztek be a mustrára. Mi két típussal jelentkeztünk:
a félkemény érlelt kategóriában a hegyvidéki sajttal és egy sajtkülönlegességgel, amelyet a sajtmesterek a napokban
készítettek, nevezetesen a parenyica sajttal. a kemény kiértékelés után a sajtkülönlegességek kategóriában az előkelő
első helyet kaptuk, megelőzve a kézműves sajtkészítőket. Ez öröm volt számunkra, de ugyanakkor kihívás is az
elkövetkezőkre, hogy továbbra is az élen maradhassunk.
Szeptember 30. és október 1. között szintén egy sajtmustrára és konferenciára vagyunk hivatalosak alcsútra,
Magyarországra, ami egy újabb kihívás, de bízom benne, hogy majd arról is jó hírekkel tudok beszámolni.
GÁL ZoLTÁN
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a szépvízi jó példa is
eljutott a harkakötönyi
Vidék találkozóra
Szeptember 3-án több keresztény gondolkodású
dél-alföldi polgármester és gazda szervezésében Vidék
találkozót tartottak a bács-kiskun megyei harkakötönyben. Valóban elsősorban a találkozáson volt a hangsúly,
nem egy programot akartunk szervezni, a sok közül. a
rendezvény mottója is ezt kívánta tükrözni: „Vidék, a
nemzet lelke.” Egy olyan teret szerettünk volna létrehozni – legalább egy napra –, ahol a pénz, az anyagiak

és az érdekek helyett az emberi, baráti kapcsolatok
vezéreltek minket. olyan programot szeretettünk
volna szervezni, ahol a múltból, a tradícióból erőt
merítve, a jövő felé merünk tekinteni, a jövő felé
merünk lépni. El akarjuk hinni, hogy érdemes küzdeni, nem feladni, s hogy van előttünk jövő!

Ezt a célt az előadásokkal is sikerült elérnünk,
hiszen ezen a napon minden valamiképp a „lélekről”, a
vidék megmaradásának alapjáról szólt, mind az előadók,
mind a témák kiválasztása által. Volt szó bálint Sándor
néprajzkutató szellemi hagyatékáról, a vidék fogalmáról,
szerepéről, az ember, a mezőgazdaság és a környezet harmonikus együttéléséről.
Nagyon szépen illeszkedett ebbe a tematikába
Ferencz tibor önszerveződő közösségi gazdaság című
előadása, amelyre, mint az egyik szervező kértem fel a
polgármester urat. Fontosnak és példaértékűnek tekintem
azt, hogy nem várva külső segítséget, sőt talán a külső
tényezők ellenére, sok energia befektetésével a közbirtokosság, a gazdák és az önkormányzat együttműködésével létrehozták a Csengő Szövetkezetet. Ez a
gyakorlatban mutatja be, hogy a vidék megmaradása rajtunk múlik, fel kell ismernünk, hogy kívülről nem kell várnunk segítséget – ha lesz, azt pluszként kell tekintenünk
–, a sorsunk a mi kezünkben van. Egyik szép közmondásunk is erre utal: segíts magadon, az Isten is megsegít!
Nem véletlen, hogy a sok elméleti előadás mellett, Ferencz tibor polgármester úr előadása tette talán a
legnagyobb hatást a jelenlévőkre.
tudjuk, hogy sok nehézséggel kell megküzdeni,
sokszor csak nagy önmérséklettel lehet elkerülni a buktatókat, mégis innen Újkígyósról nagy szeretettel figyeljük ezt a „gazdasági kísérletet”, mert ahhoz, hogy a
lélek megmaradjon vidéken, egyáltalán megmaradhassunk, ilyen gondolkodásból táplálkozó gyakorlatokra van
szükség!
SZEBELLÉDI ZoLTÁN
Újkígyós polgármestere

kUltÚrCSÜtörtök
m 2016. október 6-án, csütörtökön 19 órától a Székelyföldi akadémia
programsorozat keretén belül Kissné Portik irén Szépanyám szőtte,
dédanyám varrta és hímezte című könyvének bemutatójára kerül sor a
pinceteremben. a szerzővel lövétei lázár lászló költő fog beszélgetni.
m 2016. október 20-án 19 órától
dokumentumfilm vetítésre kerül sor a III. Székelyföldi Dokumentumfilm
Szemle keretében. a program célja – akárcsak az előző alkalmakkor – kapcsolatot teremteni az alkotók és a közönség között, esélyt adni a személyes
találkozásra. a szemlén székelyföldi témájú dokumentumfilmeket vetítenek
helyi partnerek közreműködésével kovászna, hargita és Maros megye több
településén, helyi művelődési házakban, múzeumokban, könyvtárakban,
iskolákban, klubokban, kávézókban, galériákban, esetenként a film készítőinek
jelenlétében. közösségi élményt kovácsolva a filmvetítésből, a szemle a figyelem középpontjába hozza a székelyföldi filmes alkotókat, műhelyeket.
Szervezők: hargita Megyei kulturális központ, kovászna Megyei Művelődési
központ, bibliofil alapítvány ME
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Cserkésztábor borzonton
Immár 16. alkalommal került megrendezésre a csíkszentmiklósi és borzsovai 106-os
gróf Majláth gusztáv károly Cserkészcsapat
nagytábora 2016. július 17-23. között. Idén
borzonton táborozott csapatunk, baricz gergő
énekes szüleinek a tanyáján.
„Cél csak egy lehet: a szép jövő
égjen érte a láng.
légy a tettre készen új erő,
hogy egy új haza várjon rád.”–
csendült a dal, és visszhangozta be a tájat. és
valóban minden cserkész megérezhette, hogy csak
közös összefogással, erővel, kitartóbb munkával
érhető el szép eredmény. Ezt bizonyította az is,
hogy mindannyian szívesen segítettek a napi étel
elkészítésében, kivették részüket a mindennapi munkából, szórakozásból, foglalkozásokon, kirándulásokon.
Mivel táborunk témája, keretmeséje, a honfoglalás volt, jurtaépítés, róvásírás, nemezelés, őrangyalozás,
szabadtéri játékok, sütés-főzés, buszos kirándulások, alfalu, Ditró nevezetességeinek megtekintése színesítették
programjainkat. öröm volt megismerni a gyergyói tájat, növény- és állatvilágát, az ott élő emberek igényes, kitartó
munkájának eredményeit, melyeket hittel, Isten segítségében bízva végeztek és végeznek.
Nagy Mihály, helyi kultúrigazgató meghívására részt vettünk egy gyerekeknek szervezett harcművészeti
tábor záróműsorán, és a művészek táborának megnyitó ünnepségén. külön meglepetés volt számunkra, hogy külön
köszöntötte cserkészcsapatunkat Szili katalin miniszter asszony, aki ugyancsak kitartásra, bátor feladatok vállalására
bíztatta fiataljainkat.
az esti tábortüzek meghitt hangulata, a sok szép magyar népdal, játékok, magyar mondák feldolgozásai, a
csatakiáltások, az örömteli pillanatok életre szóló élményt jelentettek mindannyiunknak. hiszen mindenki tudja,
hogy a cserkésztábor nem a kényelemről szól, öröm volt látni, hogy gyermekeink értékelik a közösen végzett munkát,
a megpróbáltatásokat, boldoggá teszi őket a csapatjátékok összetartó ereje.
hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akiktől segítséget kaptunk: györgy Mihály-levente plébános
úrnak, kovács József kispapnak, a csíkszentmiklósi és borzsovai közbirtokosságok vezetőségének.
A cserkészcsapat vezetőinek nevében: KovÁcS TERÉZ, PÉTER TüNDE ÉS PÉTER ÁRPÁD tanítók

„Jónak lenni jó!”
Várva vártam 2016. július 25.-ét, ugyanis
éreztem, hogy egy nagyszerű időszaknak nézünk elébe,
hiszen kezdetét vette a csíkszentmiklósi – borzsovai ifitábor borzonton, amit megelőzött egy autóbuszos kirándulás a békás-szoroshoz és a gyilkos-tóhoz. Már az
autóbuszon remek volt a hangulat, és mindezt fokozta a
gyilkos-tón való csónakázás és a gyönyörű táj, ami a
szemünk elé tárult a békás-szorosnál.
Nagy élmény volt számomra az örmény szentmise gyergyószentmiklóson, amelyet gál hunor csíkszépvízi születésű plébános mutatott be. ami különös
volt számomra, hogy háttal a híveknek végezte a szentmisét. a mise után megtekinthettük Székelyföld legősibb
örmény bibliáját. Majd utaztunk tovább a borzonti
táborozó helyre. Fantasztikus látvány fogadott bennünket. Mint egy kis Mennyország, olyan helyre érkeztünk.
gyönyörű kis házak, fák, virágok, sziklakert kis tóval,

csörgedező patak, előtte szabadtéri oltár fokozta, és tette
élménydússá ottlétünket.
a hét minden napján nagyszerű programok voltak.
a szórakozások mellett nagyon tetszett, hogy lelkileg is
felüdülhettünk, gyarapodhattunk, hiszen minden nap
zsolozsmával indult. Szentmisék, elmélkedések, szentségimádás és kiscsoportos beszélgetések színesítették napjainkat. rengeteg móka, kacagás, vizes party, humor, élő
zene, tánc és tábortűz tette felejthetetlenné a tábort. Nem
hiába volt a mottónk: „Jónak lenni jó!”, mert a jóság, a
szeretet, a vidámság és a derű sugárzott mindenkiből!
rájöttem, hogy egy ember akkor mondhatja el
magáról, hogy ő jó, ha szeretettel fordul embertársai felé,
ha tekintettel tud lenni másokra, ha figyelmes,
együttérző, előzékeny és mindenek fölött hálás mindazért, amit ő kap! Mindez alapja az igazi boldogságnak!
hálás köszönet a pap bácsinak, a támogatóknak és mindazoknak, akik szebbé tették ezt a tábort!
BAKÓ MÓNIKA, Ifis
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aNgyal VölgyébEN
„az én örökké tartó lelkem csak akkor
kaphatja meg a mennyek országába való bebocsátást, ha valóban mindent az emberekért tesz.” –
vallja papp lajos, szívsebész professzor.
Ezt a végtelen nagy szeretetét, az emberekért
tett önzetlen munkáját tapasztalhatta meg az a tizenkét csíkszentmiklósi, minden osztályból az első
három éltanuló, aki augusztus 8-tól egy hétig táborozott a professzor úr tanyáján, Verőcén, budapesttől
50 km-re, ahogyan ő nevezte, az „angyal völgyében”. Ez a tanya három hektáros területen fekszik, ezelőtt három évvel még bozót volt, de a
professzor saját maga, kétkezű munkájával alakította egy csodálatos „angyal völgyévé”.
belépéskor egy fából faragott angyal fogadja az arra járókat, majd következik a 12 stáció a magyar nemzetért,
a professzor körtornácos gerendás háza, a szabadtéri konyha, a gyerekeknek szánt úszómedence, a három jurta, a
professzor három unokájának nevéről elnevezve, a halastó, és az öreg fák árnyékába vezető ösvények.
Ezekben a jurtákban volt a csapat szálláshelye, ide térhettünk nyugovóra minden élményekben gazdag nap
után. Csodálatos programokban volt részünk, híres színészekkel, művészekkel találkozhattunk, mint piros Ildikó,
Medve Csilla, Mackó Mária, Erdélyi györgy. Együtt dolgozhattunk, munkálkodhattunk, elsajátíthattuk az agyagozás
művészetét. buszos kiránduláson is részt vettünk budapesten, meglátogathattuk a parlamentet, a Mátyás templomot,
a halász bástyát, sőt a Duna kanyarnál, a királyok völgyében is járhattunk. Mindeközben a professzor úr tanításait
hallgathattuk, melyek hitről, alázatról, hűségről, hazáról, szeretetről szóltak.
búcsúzóul a tábortűz fényénél, a pattogó szikrákat csodálva ő csak mesélt, mesélt, és bíztatott, hogy tartsunk
ki, mert bár nehéz ez az út, amelyen járunk, de ezen kell haladnunk kitartóan.
Isten fizesse a professzor úr jóságát, és adjon neki hosszú életet, hogy még sok gyermeket megörvendeztethessen. hálás köszönetünket fejezzük ki béres Szabolcsnak, aki által létrejött ez a kirándulás, és mindenkinek, aki
valamiben is segítette kis csapatunkat: lakatos kincső, lakatos krisztina, Székely Szidónia, Erőss Nóra, Sántus
róbert, Erőss Izabella, Sárig gellért, Székely krisztina, Fazakas kinga, koncz barbara, Erőss timea, Székely Johanna, péter Mária, péter tünde és péter Árpád.

községünk pedagógusai a Debreceni Virágkarneválon
Nagy örömmel fogadtuk a debreceni testvériskola meghívását az augusztus 20.-i virágkarneválra, ahol a 16
virágkocsi mellett mi is felvonulhattunk. a virágkarnevál Debrecen legnépszerűbb rendezvénye, az államalapító
Szent István király szentté avatásának napjához és az új kenyér ünnepéhez, augusztus 20.-ához kötődik.
az egész hetes rendezvénybe csütörtök este
kapcsolódtunk be, a galiba gyermekfesztivál és
Junior Virágkarnevál felvonulásán, ahol idén 50
tanintézmény vonult fel, egy, a meseirodalom
hőseit mintázó kis virágkocsijával. az első három
díjazott kocsi felvonulhatott a virágkarneválon is.
az epreskerti iskola rio-i olimpiára készülő
teknőc Ernője II. díjas lett, így szombaton táncolva és énekelve kísérhettük a felvonuláson. Este
résztvettünk a karneváléjen, Debrecen közkedvelt
ünnepi arénashowján, ahol a legnagyobb hazai
sztárok és több mint ezer külföldi és magyar
fellépő tette felejthettetlenné számunkra ezt az ünnepet.
KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES
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konyhák Csatája
Fesztivál 2016
a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület a már
hagyománnyá vált Ifjúsági Napok keretén belül idén,
július 16-17.-én első alkalommal szervezte meg a konyhák Csatája Fesztivált, ahol a székely, a magyar és a
román konyha mérhette össze erejét.
Ennek keretében a román, magyar és székely
konyha közötti különbségeket, hasonlóságokat mutatták
be azáltal, hogy ugyanazon alapanyagokból különbözőképpen készítette el három mesterszakács az
ételeket. Szombaton sertéshúsból, pityókából, míg vasárnap bárányhúsból és káposztából készült ételeket kóstolhattak meg az ide látogatók, és szavazhattak is
kedvencükre.
a székely konyha jellegzetességeit benedek
Árpád, gyergyószentmiklós gasztronómiai Nagykövete,
a Szabadtűzi lovagrend észak-székelyföldi Főkapitánya
mutatta be, a magyar konyhát a magyarországi hajduk
zoltán, az Erdélyi Magyar Fehérasztal lovagrend
gasztronómiai Nagykövete, kolbászkészítés guinnessrekorder képviselte, míg a román konyha ízvilágát
brindás János magyarországi sztárséf, több Venesz-díjas
mesterszakács tanítómestere hozta el.
a program már szombat reggel 8 órakor indult. a
Csíkcsicsói Fúvószenekar ébresztette a falu minden
lakóját. a csapatot lovas felvonulás kísérte.
10 órára már szép számban összegyűltünk a helyi
focipályán, elhangzottak a megnyitó beszédek, majd
kezdődtek a programok. Volt minifoci-bajnokság (amin
csak községünkhöz kötődő személyek vehettek részt),
ezzel párhuzamosan zajlottak a gyerekprogramok, az
„Egy pohár mellett” eseménysorozat, volt karate bemutató (Sic-Szépvíz karate-Do) és ügyességi vetélkedők
felnőtteknek.
a programok középpontját természetesen a
három konyha megmérettetése jelentette. Jó hangulatban
folytak a főzések, a három mesterszakács segédeket is

kapott maga mellé Szakács Magdika, Székely Jutka,
Demeter Imre, István Miklós, Erős attila, Erőss Csaba,
Erőss Mónika, Erőss Ágnes és péter orsolya személyében.
hamarosan elérkezett az ebédidő, hosszú sor
várakozott a kóstolásra, hiszen mindhárom konyha
ízvilágával meg lehetett ismerkedni.
Este a Dreamland Music project és a FullScreen
zenekar koncertezett, majd az első napot hagyományos
bál zárta a helyi kultúrotthonban, ahol a Four play
együttes zenélt.
a rendezvény második napján, vasárnap 12
órakor a konyhák megmérettetése és az „Egy pohár mellett” beszélgetéssorozat vette kezdetét. a szakácsok már
idejében készülődtek az ebédre, melynek alapanyagai a
bárány és káposzta voltak.
Fellépett a Cserebojtos Néptánccsoport, majd a
borzsovai Férfi kórus, népdalokat énekelt bánfi Emőke
és lakatos krisztina.
16 órától a bárányhúsból és káposztából készült
ételeket lehetett megkóstolni és szavazni a kedvencekre.
az idén sem maradt el a nagy népszerűségnek
örvendő öreg-fiatal focimeccs, amit tűzoltó bemutató
követett. az este 8 órakor kezdődő pályabálon a Stage
band zenekar zenélt. kétnapos rendezvényünket éjfélkor
a lampioneregetéssel zártuk.
hogy ki nyerte végül a konyhák csatáját? az
önök szavazatai alapján a Székely konyha, de azt tanácsoljuk, hogy jöjjenek el jövőre is, hogy megbizonyosodjunk a döntés helyességéről! :)
csIE
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Egy felejthetetlen kirándulás – gyula
a CsIE és az Idősek klubja idén is részt vehetett a
már hagyománnyá vált évi „jutalomkiránduláson”, amelyet ez
alkalommal gyulai barátainknak köszönhetően gyulán és
környékén tölthettünk el. a szervezők nagyon gazdag programot állítottak össze számunkra a négy napra. Mindhárom
generáció (CsIE, hentes Csapat, Idősek klubja) megtalálta a
számára megfelelő időtöltést, senki sem unatkozott.
48 fős csapatunk szerdán, augusztus 31-én, este 11
órakor indult el a helyi kultúrotthontól. Mindenki nagyon izgatott volt, és bár éjszaka utaztunk, mégis vidám volt a hangulat, kezdett összerázódni a csapat.
Szeptember 1-én, csütörtökön, reggel 8 óra körül
érkeztünk meg a szálláshelyre, Szanazugra, amely gyulától
16 km-re fekszik. Itt
folyik össze a Fekete- és Fehér-körös.
Itt egy gyerektábornak szánt nagy területen vártak minket
vendéglátóink, egy 7
fős, már mindenki
által ismert csapattal:
Dékány Ferenc, Dékány attila, hunyadváry József, hajduk
zoltán, brindás János, Sárközi Júlia, Dombvári kinga.
a finom reggeli után mindenki elfoglalta a szobáját,
majd 10 órakor kezdődött is az első napi program. Először a
csapat fiatalabb tagjai hajókáztak a körösökön, – gyönyörű
volt a táj. Ezután a csapat idősebbik tagjai is részt vehettek a
40 perces hajókázáson, mialatt a fiatalok megmártózhattak a
két folyó összefolyásánál kialakított strandon.
következő állomásunk gyula városa volt, mégpedig
az almásy-kastély, ahol a helyi polgármester köszöntötte
csapatunkat és a gyula tV interjút készített velünk, majd egy
élménydús, interaktív kiállítás keretében járhattuk körbe a
kastélyt – tárlatvezetők kíséretében.
a tárlatvezetés után a kastély melletti Várkert pizzázóban csillapítottuk éhségünket.
Ezután az Erkel Ferenc Emlékházba látogattunk
el, ahol betekintést nyerhettünk Erkel Ferenc életébe, a
himnusz megzenésítésének legendájába, hiszen a híres
művész gyulán született. a nap utolsó előtti mozzanataként megtekinthettük a gyulai hentesek Múzeumát,
ahol megismerkedhettünk a gyulai hús, húsüzem
történelmével, sőt még egy kis kóstolóval is vártak bennünket.
Végül, este 7 óra körül érkeztünk vissza a szállásra, majd
a finom vacsorát követően mindenki azonnal nyugovóra tért a
fáradalmakkal és az aznap begyűjtött élményekkel együtt.
péntek reggel, miután jól belakmároztunk a finom
gyulai virsliből, elindultunk az Ópusztaszeri Emlékparkba. 11
órára érkeztünk meg, majd, csak nekünk mutatták be a híres
Feszty-körképet, mely a magyarok bejövetelét eleveníti
meg. hatalmas élmény volt mindenkinek.

Ezután délután 3 óráig az emlékparkban sétálgattunk,
ahol kiállításokat nézhettünk a korabeli divatról, ásatásokról, jurtákat, házakat tekinthettünk meg, olyan volt, mint egy időutazás.
Visszaérve a szállásra ismét finom vacsorával vártak
bennünket, utána pedig élő zenés mulatozással folytatódott az
este. Mindenki nagyon jól érezte magát, egy kicsit mintha pár
órára megszűnt volna a generációk közötti különbség, annyira
jól éreztük magunkat.
Szombaton reggeli után indultunk a gyulai Várfürdőbe, az úton végig népdalokat énekeltünk. 10 órától
egészen 5 óráig fürdőzhettünk, csúszdázhattunk, mindenki
megtalálta a neki ideális időtöltést. hamar elrepült az idő, és
egy finom ebédet is kaptunk.
Vacsorával vártak
a szálláson, majd 8
óra tájban indultunk
lőkösházára,
ahol
3D-s épületvetítést
nézhettünk meg a
bréda-kastélynál.
Soha nem látott élményt nyújtott mindannyiunknak.
Visszatérve a szállásra újabb meglepetés várt, finom fánkkal vártak minket a szervezők. lefekvés
előtt jól belakmározott a csapat.
Vasárnap reggel, a búcsúreggeli keretében mondtunk
köszönetet vendéglátóinknak, támogatóinknak, majd egy
közös csoportkép után, finomságokkal felpakolva indultunk
haza.
hazafelé bementünk gyulára, ahol mindenki kedvére
vásárolgathatott, majd meglátogattuk a Százéves cukrászdát
és a cukrászmúzeumot, ahol mindenki egy hatalmas fagyit
választhatott magának. Egy kis városnézés után, dél körül
Csíkszentmiklós felé vettük az irányt.
a hazaút is jó hangulatban telt, mindenki az élményeit
mesélte, amivel az eltelt négy nap alatt gazdagodott.
Ezúton is szeretnénk hatalmas köszönetet mondani
vendéglátóinknak, szervezőinknek, akik nemcsak egy élménydús programot állítottak össze nekünk, hanem minden jóval
elláttak minket, és mindent megtettek, hogy semmiben sem
szenvedjünk hiányt, kezdve a szállástól, a finom ételekig, a jó
hangulatról nem is beszélve. örök barátságok köttetek. hatalmas hálával tartozunk, név szerint: Dékány Ferencnek,
Dékány attilának, hunyadváry Józsefnek, hajduk zoltánnak,
brindás Jánosnak, Sárközi Júliának és Dombvári kingának.
hogy miért is volt jó ez a kirándulás? amellett, hogy
egy hatalmas élménnyel gazdagodtunk, olyan helyeken járhattunk, ahová lehet, hogy önerőből sosem jutottunk volna el.
Idősek és fiatalok között barátságok köttettek, és a
faluközösség ezen része összebarátkozott, összekovácsolódott,
ezen négy nap emlékeit sosem fogjuk elfelejteni.
PÉTER oRSoLyA
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Ülkei Falunapok 2016
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ellátogattunk ülkei barátainkhoz augusztus 27-én, szombaton, az Ülkei Falunapok keretén belül
megszervezett főzőversenyre.
reggel indult a CsIE főzős csapata, és nem egyedül, hiszen magunkkal vittünk egy focicsapatot is, így két csapat is képviselte a CsIE-t.
összesen 8 főzős csapat indult a versenyen, köztük volt a
községből, a CsIE mellett a szépvízi Faluvégi Menyecskék és a Csíkszentmiklósi önkéntes tűzoltók csapata is.
Egy négyféle húsból készült pörkölttel szálltunk versenybe, és
úgy látszik nem csak nekünk ízlett a főztünk, hanem a zsűrinek is, hiszen
úgy döntöttek nekünk adják a második helyet. az első helyet a Faluvégi
Menyecskék hozták el – újból lenyűgöztek terítékükkel és hagyományos, ízletes főztükkel.
Ebéd után együtt szurkoltunk a focis fiúknak, majd este indultunk haza. Jól éreztük magunkat, reméljük jövőre is
megszervezik!

Szülők Iskolája
a Szülők Iskolája című program első meghívottja: antal gabriella nevelési tanácsadó, aki: „a bennünk élő szülő kihívásai, gondjai, örömei” témakörben fog beszélgetni az érdeklődőkkel. az előadásra mindenkit szeretettel várunk október
11-én (kedden) 18 órától a 1-es CsIE teremben.

CsIE programok
Elindulnak a CsIE heti programok. az irodai szolgálat mellett lesz after school, mondókázas, Szülők Iskolája eseménysorozat, nótaest, közügyi tematikus beszélgetések, Idősek klubja, táncház gyerekeknek, román és angol nyelvklub, MS
office kezelői alapképzés.
az irodai szolgálat célja, hogy egyesületünk támaszt nyújtson a lakosság számára olyan kérdésekben, mint pl. fénymásolás, email küldés, kérvény megírása, pályázat megírása stb. a szolgáltatások a felmerült igények szerint bővülnek. bárki,
aki ezekhez hasonló problémákkal, kérdésekkel küzd bátran igénybe veheti ingyenes szolgáltatásunkat.
a nótaest célja, hogy a nagyszüleink által ismert rengeteg gyönyörű népdalt megtanuljuk, elsajátítsuk, azért, hogy az
utókor előtt méltóképpen helytálljunk nemzeti örökségünk továbbadásában. Nótaestet minden második kedden tartunk, ezeket
váltja majd a Szülők Iskolája illetve a közügyi tematikus beszélgetések.
a közügyi tematikus beszélgetés célja, hogy az érdeklődők olyan kérdésekről informálódjanak, amelyek megkönnyítik
a mindennapi életet, pl. bankszámla nyitása, pályázatok, stb. csIE

a Madéfalvi Nemzetközi hagymafesztivál
a fesztivál utolsó napjára maradt a főzőverseny. az idén a CsIE
és a hentes csapat első alkalommal vett részt a Madéfalván megszervezett
hagymafesztiválon. Vasárnap 9-kor indult a csapat, fiúk, lányok kékben,
a hentes csapat zöldben igyekezett a főzőversenyre. a helyszínen a munka
a terep előkészítésével kezdődött, majd neki is láttunk a főzésnek. Jó
hangulat uralkodott végig, vidáman zajlott a munka, az összeszokott
főzőcsapatok sürögtek-forogtak egész délelőtt. Délután 1 óra körül lett
kész a 4 húsból készült pörkölt, melyet gazdagon dúsított a sokféle zöldség ami belekerült.
a hentes csapat puliszkás báránypörköltje hamarabb készen
lett, de sokan érdeklődtek mindkét helyen, hogy mikor kezdjük a
tálalást. Számunkra utólag derült ki, hogy ez nem egy verseny,
hanem egy „ki mit főz” megeszi akció. így hamar neki is láttunk az
étel elfogyasztásának. Ebéd után kicsit megzavarta az eső a programot, de a főzős sátrak alatt uralkodó hangulat így sem romlott
meg, a finom ebéd után nem befolyásolt minket az időjárás sem.
köszönjük a meghívást a szervezőknek, reméljük jövőre
is részt tudunk venni a rendezvényen. PÉTER oRSoLyA
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Interjú Deák réka bábszínésszel
Csíkszépvízen született, Marosvásárhelyen, a
Színművészeti Egyetemen diplomázott, prágában tanult
tovább a Művészeti akadémián, nemzetközi fesztiválokat
szervez. a hónap interjújában Deák rékát kérdeztem.
– Mennyire volt egyértelmű választás, hogy színész
lesz belőled?
Nekem egyetlen álmom volt: hogy állatorvos
legyek. Nem számított, hogy senki nem támogatott, számomra ez volt a vágyak netovábbja. aztán véletlenül (vagy
ki tudja) a művészeti középiskolába kerültem, színész szakra és onnan egyenes út vezetett mostanig.
– Tavaly gyereknapkor már bebizonyítottad, hogy
fontosak számodra a szülőfaludban élő gyerekek. Idén
nyáron, már kétnapos rendezvénnyel készültetek, Vakációs
gyerekprogramok címmel. Hogyan viszonyultnak a helyi
emberek a rendezvények multikulturális jellegéhez?
olyan szép volt látni, hogy bár szépvízi gyerekeknek volt meghirdetve, hirtelen 3 vagy 4 nemzetiségű
gyereksereg jelent meg. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a multikulturalitás Szépvízen is mindennapi. Másrészt van abban
érték, hogy különböző kultúrájú és nemzetiségű emberek
képesek tisztelettel lenni másságuk iránt. én remélem, hogy
jövőre újra sikerül megszervezni és akkor majd több gyereket bevonni. De tudom, hogy nem egyszerű: vakáció alatt
van, van aki a szüleinek segít, van aki valahol nyaral.
– A helyi közösségből kiknek a segítségére számíthattál
a Vakációs gyerekprogramok megszervezésekor?
hála és köszönet a szépvízi polgármesteri hivatalnak, a Csengő Szövetkezetnek, a Szépvízért Egyesületnek,
édesapámnak, aki vendégül látott, Silló Erikának, becze
Enikőnek, neked adél a promóciós segítségért, a zakariás
családnak, becze gábornak, Fazakas gézának és a
szülőknek, akik elhozták a gyereküket bízva benne, hogy
ez nem egy satnya hakni lesz. De a legnagyobb köszönet a
gyerekeket illeti, tőlük rengeteget tanultunk: csak teljes
bedobással, bizalommal lehet az életet játszani.
– A gyerekprogramok, csak egy kis szelet a tortából, a
„Flying Freedom Festival” – szabad fordításban Repülő Szabadság Fesztivál is a Te nevedhez fűződik. Milyen nemzetiségű
színészekkel dolgoztok együtt és mi a fesztivál lényege?
hűha, nálunk sokféle ember, sokmindent csinál. De
ami mégis közös az az együttműködés, a találkozás és a

kreativitás. Idén 8
országból érkező 12
művész vett részt a fesztiválon. Egy olyan fesztivált próbálok szervezni, ami találkozásra
helyet és időt biztosít;
összehoz embereket a
világ minden tájáról, akiknek így lehetőséget biztosít
észrevenni a kulturális hasonlóságokat és különbségeket,
erősítve ezáltal a helyiek és a résztvevők identitását.
közben meg az is fontos, hogy a közösséghez is kapcsolódjunk, művészi eszközökkel ruházzuk fel. Művészi eszközökkel melyek élni segítenek.
– Tudomásom szerint, a rendezvényeitek ingyenesek. Mégis milyen anyagi források állnak a rendelkezéseitekre, hogy le tudjatok őket bonyolítani?
Most elég szerencsés helyzetben vagyunk, mert sikeresen pályáztunk a Visegrád alaphoz (de jobb, ha óvatosan
fogalmazok, az elszámolás még ezután következik). Még
sikerült helyi támogatókat szerezni, akik termékekkel, szolgáltatásokkal segítették a fesztivált.
– Feleség vagy, bábos, rendező, tervező, pedagógus, számos nemzetközi produkció résztvevője. Hogyan
tudod mindezeket a szerepeket összeilleszteni egymással?
a férjemmel szabadúszók vagyunk. az a munka
van, amit megszerzünk, vagy néha megkeresnek. Ez néha
azt jelenti, hogy 3 nap műhelymunka és éjszakai könyvelés
után, levezetsz pár száz kilométert és lejátszol egy előadást.
Néha meg hetekig semmi sem történik. tehát szerintem az
egyetlen eltérés, hogy nincs kiszámíthatóság. De ennek
rengeteg izgalma tud lenni és mindig tudsz különleges emberekkel találkozni. annyi minden van, ami meglep, annyi
emberi történet, amit meg kell hallgatni és elmondani bábszínházzal. Nekünk menni kell. közben meg bánt, hogy
most például úgy mentünk el, hogy van, akitől nem búcsúztam el.
– Mikor találkozhatunk Veletek legközelebb, és
mivel készültök majd?
ha minden jól halad és a férjemnek nem lesz
valami hatalmas ötlete, ami megváltoztatja a terveink (és
ettől mindig tartani kell) a decembert, januárt itthon töltjük
és van egy szép, különleges árnyjátékunk gyerekeknek,
amit majd jó volna játszani. Idén minden hónapot, sőt néha
hetet, más országban kezdtünk, más munkával, ami nagy
öröm, de most úgy érzem egy kis helyben maradás és elcsendesülés ugyanúgy boldoggá tenne.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál a
Nádi Suttogó olvasóira, további sok sikeres rendezvényt
kívánok Neked és művésztársaidnak!
SZAKÁcS ADÉL
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„azokra kell emlékeznünk, akik állva maradtak a kard előtt és
küzdöttek az utolsó percükig szülőföldjükért, szülőföldünkért.”
2016. július 31.-én a fehéregyházi petőfi Sándor
Múzeum és emlékmű adott helyet az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 167-ik évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségnek. az ünnepségen, a több mint 500 résztvevő megemlékezett a szabadságharcban elhunyt hősökről, köztük a nagy
költőről petőfi Sándorról, a költőről aki szimbólummá vált, az
igazmondás, a szabadság, az összetartozás, az összefogás szimbólumává.
az összetartozás
és az összefogás jegyében
gyűlt össze a több mint
500 résztvevő is Magyarországról és Székelyföldről. Magyarországot
dr. Farkas balázs, csíkszeredai konzul képviselte, számos Magyarországról érkezett küldöttséggel együtt, a székelyföldi megyéket pedig
péter Ferenc, Maros
Megye tanácsának elnöke, tamás Sándor, kovászna Megye tanácsának elnöke és
borboly Csaba, hargita Megye tanácsának elnöke képviselte
az egybegyűlt ünneplő közösséggel együtt.
a rendezvényen felcsendülő zenei művekben hőseink
áldozatáról emlékezett meg a Száztagú Székely Férfikórus,
vagyis a négy székelyföldi férfikórus egyesített kórusa, akik
Székelyföld minden régiójából elhozták szívükben a saját
hőseiket, hogy együtt mondjanak köszönetet a hősöknek áldozatukért, azért hogy életüket adták a mi szülőföldünkért,
nyelvünkért, kultúránkért.
a Száztagú Székely Férfikórust alkotó kórusok:
Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Férfikórusa – karnagy:
kovács lászló, Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda –
karnagy: Jakab Árpád, Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara – karnagy: Molnár katalin, Csíkborzsovai Férfikórus
– karnagy: Ványolós andrás, biró zsolt-Imre.
2016. szeptember 4.-én Csernátonban az Ikavári
Színpadon megtartották az Első Székelyföldi huszár- és
katonanóta találkozót.
a két részre osztott találkozó déli harangszókor,
alsócsernáton központjában a hősök emlékművénél kezdődött
a székely zászló felvonásával. Miután elhangzott bölöni Dávid,
Csernáton község polgármesterének köszöntője, ill. tamás Sándor, kovászna Megye tanácsának elnöke is ünnepi beszédet
mondott, takács lajos tiszteletes és kedves tibor plébános áldása
következett. Ezt követően megkoszorúzták a hősök emlékművét,
majd az ünneplő közösség és az egybegyűlt kórusok, – közel
négyszázan – elénekelték a magyar és székely himnuszt.
Délután 4 órától az ikavári színpadon folytatódott a
dalostalálkozó a helybeli, pakó andrás Férfidalcsoport fellépésével, amelyet követtek a székelyföldi férfikórusok: a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, a Székelyudvarhelyi

Székely Dalegylet Férfikórusa, a gyergyószentmiklósi
Ipartestület Férfikara, a Csíkborzsovai Férfikórus, a Madéfalvi
Dalkör, ill. a helybeli és vendég táncegyüttesek, akik táncos
betétekkel gazdagították a műsort, amely három közösen
énekelt nótával ért véget.
2016. szeptember 15-18. között Madéfalva község
megrendezte a VIII. Madéfalvi Nemzetközi hagymafesztivált.
Ennek keretén belül
2016. szeptember 17-én,
szombaton, több mint
300 személy részvételével hagymaszüreti
felvonulás volt Madéfalva és Csíkszereda
közt. a népviseletbe öltözött résztvevők népi
élőzenés kísérettel, népdalok éneklésével, szekerekkel indultak Madéfalváról Csíkszeredába,
hogy a vasárnapi vásárba hívjanak mindenkit.
Csíkszeredában a Szabadság téren különböző néptáncokat
adtak elő, élő zene kíséretében, népviseletben, majd a Márton Áron szoborcsoport megkoszorúzása következett, ahol
tiszteletüket rótták le a püspöknek állított és szentelt szoborcsoport előtt.
a vasárnapi ünnepségek keretén belül fellépett a Csíkborzsovai Férfikórus és előadásával felzárkózott a székely
népi kultúrát megőrző, művelő és tovább adó kórusok és táncegyüttesek sorába.
Mivel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepséggel
kezdődik ez a beszámoló, petőfi Sándor szavaival búcsúzunk
a tisztelt olvasóktól. „...ha dicsőséggel nem harcolhatok,
gyalázatot sem akarok nevemre hozni, s mostanában
véleményem szerint, gyalázat nélkül csak bem oldala mellett
lehet az ember.” petőfi Sándor, az ember aki csak 27 évet élt
a legnehezebb harcot választotta, a harcot a hazáért a szabadságért, a harcot a zsarnokság ellen, az elnyomás ellen és a
harctéren is a legnehezebb és legvéresebb ütközetbe rohant
bem apó oldalán a többszörös orosz túlerővel szemben,
azért, hogy „dicsőséggel harcolhasson” a hazáért, a
hazánkért!
petőfi Sándor, a 27 éves honvéd, az Ember, aki a
kardot fogta és harcolt abban a fehéregyházi ütközetben,
ahol több mint 400 honvéd meghalt és 900 fogságba esett
„nem hozott gyalázatot a nevére”, „dicsőséggel harcolt” és
halálával életre kelt a költő aki szimbólummá, példaképpé
vált és akinek a harcát tovább kell vívnunk.
Nem kardal kell harcolnunk, hanem egy lépést kell
tennünk a múltból a jelenbe és tisztelnünk kell a hőseinket,
népünk nagyjait, emlékeznünk kell a nevükre, emlékeznünk
kell arra,hogy életüket adták azért, hogy mi ma itt magyarul
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beszéljünk, magyarul írjunk, magyarul énekeljük azt a
sok szép népdalt és hőseink katona nótáit, magyarul
álmodjunk, magyarul szenvedjünk és megtanítsuk unokáinknak, hogy magyarul dobbanjon a szívük amikor
az őseink, a hőseink nevét éneklik.
köszönjük mindazoknak, akiknek magyarul
dobban a szívük és akik velünk együtt tesznek egy
lépést a múltól a jelenbe és a jövőbe!
Tisztelettel, a csíkborzsovai Férfikórus
támogatók: hargita Megye tanácsa, Szépvíz község
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polgármesteri hivatala, hargita Megyei kultúrális
központ, Szépvíz közbirtokossága, Csíkszentmiklósi
közbirtokosság, Csíkborzsovai közbirtokosság.
Október 16-án, vasárnap 11.30-tól a Csíksomlyói ferences templomban hallgathatják az érdeklődők
a Száztagú Székely Férfikórus előadását, illetve a
Székelyföld Napok záróeseményén október 23-án,
18.00-tól Marosvásárhelyen a Maros Művészegyüttes
székhelyén.

kalákatábor 2016 – avagy a „sírpucoló” tábor
augusztus 17. és 24. között a nyár utolsó napjait Szépvízen nyughelyét. Sírjaik után, előkelő családi házaikat is megnéztük. Ezek
töltöttük, ahol haláli jó szórakozásban volt részünk, és túlvilági nem csak egykori jelentős vagyonukról, de a település számára
élményekkel is gazdagodtunk. 17-én délután, két autóval sajátos fejlődést hozó erejükről is tanúskodtak. a tábor ideje alatt, örmény
tempónkban érkeztünk meg Marosvásárhelyről a szállásunkra, a za- felmenőink nyomait az örmény Emlékházban is felfedeztük, ahol
kariás vendégházba, ahol már alig vártak minket. ahogy képes családfák, kis örmény nyelven íródott énekeskönyvek mellett,
megérkeztünk, gyorsan megtaláltuk az udvaron álló jurtát, de sor- miseruhákat és régi bútorokat is láthattunk. Ezeken kívül egy
sunkat nem kísértve megfogadtuk a jó tanácsot, és nem léptünk rá a előadást is meghallgattunk a régi örmény fővárosokról.
küszöbére. Először még meglepve tapasztaltuk, aztán lassan hozzáahogy telt az idő, egyre több hasznos tapasztalatot
szoktunk a gondolathoz, hogy ez egy igazán lányos tábor lesz, habár gyűjtöttünk, például, hogy a szépvízi tó igen csak messze van, de
dolgozni is jöttünk, fiúk csak kis számban voltak velünk. az este visszafelé mégis rövidebb az út (és nem csak a stoppolás miatt).
folyamán megismerkedtünk. az ismerkedős játékoknál előnyt jelen- létező fogalommá vált számunkra a „zártkörű utcabál”, rájöttünk
tett mindenkinek a nevek megjegyzésekor, hogy két andink és arra, hogy néha a zöldségek is tudnak hiányozni. „Sakurék” mellett
beánk volt.
egy különleges élőlény is mosolygósabbá tette napjainkat, a „ruhat”,
a tábor második napján eljött az idő, hogy az őrmény aki a szóvicc tanúsága szerint rá kellett jöjjön arra, hogy embert nem
temetőket felfedezzük és szó szerint fel is térképezzük. Miután min- tud enni, hisz „Nem a rUha-teszi az embert”. közmondás ide
denki megkapta a feladatát, el is kezdtünk
vagy oda, az újonnan kapott szépvízi
szorgoskodni: egy kis csapat felmérte a
kalákatáboros pólóinknak nagyon örültemetőt, hogy aztán elkészítsék ennek 3Dtünk, olyannyira, hogy ezeket hordva vets látványtervét, mások sírokat tisztítottak
tünk részt a vasárnapi misén a római
és feliratokat fejtegettek. ráeszméltünk,
katolikus templomban.
hogy őseink kicsit másképp értelmezték a
a tábor során látogatást tettünk a
helyesírás szabályait, mint mi, és néha
gyimesekbe is, ahol megnéztük többek
ahhoz sem voltak restek, hogy javításokat
között a rákóczi-várat és a kontumáci
is felvéssenek a feliratok mellé. abban is
kápolnát. a gyimesi kirándulást egy jelbiztosak lettünk, hogy kreativitásunknak
legzetes örmény vacsora követte, mindaa józan ész is alig szab határt, hiszen
zok számára, akik lehetővé tették nekünk a
ameddig a szemünk nem szokott hozzá a
tábort. a hagyományos ételeket mind
nem mindennapi feladathoz az elég nekíváncsian kóstolgattuk, s világossá vált
héznek tűnt. hamarosan arra is rájöhetszámunkra, hogy a fokhagyma és a matünk, hogy körülöttünk mindenki igen
zsola is igazán finom lehet együtt. az
nagyon várja „boldog feltámodását
utolsó közösen töltött napunkon azt is
hitvesse mellett”. az elkövetkező napokkipróbálhattunk, mennyi maradt meg benban, megtaláltuk a „Föcuratort”, a
nünk az örmények jól ismert talpra„Nemzetes Farknét” és „havidján osesettségéből, ez nem a történelemhez is
siánt” is, akiről elég hamar kiderült, hogy
kapcsolódó kérdőív kitöltésekor, hanem
egy rejtőzködő Dávid János. Sajnáinkább a haracsoláskor vált nyilvánvalóvá,
Fotó: www.facebook.com
latunkra „kabdebo Mária Dávid antal”
amikor az általunk szerzett és nem vásásem bizonyult egy személynek. a tábor létszáma napról napra rolt alapanyagokból főznünk kellett (arra rájöttünk, hogy ezen a
növekedett, és nem csak azért, mert a gyergyói csapat pár napos téren még van mit tanulnunk). a játék győztesei jutalmat is kaptak.
késéssel megérkezett, de azért is, mert szerencsénk volt megisösszességében, egy igazán jó hangulatban eltelt, eredmerkedni „leokádiával” és „Jakubiz Sakurral”. Már szinte kikiál- ményes hetet és sok élményt hagytunk magunk mögött, amikor
tottuk magunk között a „Sakurt” a valaha volt legszebb örmény hazaindultunk. S talán nemcsak egymáshoz, de örmény múltunkhoz
névnek, amikor táborvezetőnk felhívta figyelmünket arra, hogy nem is közelebb kerültünk. a temetőről készült képek, feljegyzések és
minden az aminek látszik, s a megrongálódott írással a sírokon vi- látványterv segítségével pedig ezt az értékes múltat másokhoz is
gyázni kell. Jakab Izsák úrról csak annyit, hogy valahol nagyot ne- közelebb hozhatjuk. a munka helyszíne jövőre változni fog ugyan,
vethetett utolsó tréfáján.
de mi már alig várjuk a következő nyarat, hiszen ez a tábor mindhabár a temetőben néha mulattatott minket „hedviga” annyiunk számára NaDoN jó volt.
vagy az „1840 ba” felirat, azért saját őseink jellegzetes szépvízi
BIRÓ MELINDA, Marosvásárhely
családneveit is megismertük, megtaláltuk a Száva, potoczki, Dávid, Semper maior!
(Íñigo López de Loyola)
Császár, Fark, lukáts, zakariás és Dajbukát családok tagjaink

16. nádi suttogó

2016. SzEptEMbEr

Egy lepkehálóval kezdődött
tanulmányi és kutatási eredményei kapcsán többször is olvashattunk róla a helyi sajtóban, elismeréssel
emlegettük őt a szomszédban, ha pedig a borzsovai
erdőben járunk, mindig találkozunk vele, épp megfigyel
valamit. onodi henrietta falunkbeli lány, akire büszkék
vagyunk, és szeretnénk, ha mások is jobban megismernék.
Lejárt a nyári vakáció, tizenkettedikes lettél. Mi
foglalkoztat?
tizenkettedikben főként az érettségi foglalkoztat,
mely egy lépcsőfok egy további célhoz. Szeretnék
egyetemre járni, ökológia szakon folytatnám a tanulmányaimat, kolozsváron. Emellett időt szentelek a fő
hobbimnak, a természetjárásnak és legújabb hobbimnak,
a fotózásnak. a napokban nyílt pottyandon egy látogatóközpont, és ott több fotóm is van kiállítva, melyet jó
érzés volt végignézni kiállítva is. Szabadidőmbe
próbálom belecsempészni, hogy lehetőség szerint a természetben is töltsek időt, így például a tavalyi tanévben
biciklivel jártam iskolába, és valahogy belekerült a
fényképezőgépem a hátizsákba. Volt olyan, hogy két óra
alatt értem be, volt, hogy hamarabb. Mikor levegőre van
szükségem, akkor a borzsovai erdőbe megyek ki, egy
kicsit gőtézek, s persze a lepkeháló sem maradhat el.
Várhatóan az év végéig egy kiadványt fogunk megjelentetni a zöld Székelyföld Egyesület közösségi kártya
programjának támogatásával Csíkborzsova természeti
értékeiről, s ehhez gyűjtök még anyagot.
Honnan ez az érdeklődés a természet iránt?
Mindig is lappangott bennem, de igazából a
Demeter lászlóval való ismeretség váltotta ki. 13 éves
voltam, mikor megismertem náluk egy lepkészt: Vizauer
Csabát, s számomra nagyon érdekes volt ez a szakma,
már ekkor valamiféle kíváncsiság töltött el már erre gondolva is. lehetőségem volt csatlakozni és egy Delnén
megszervezett lepkefelmérő módszerbe betekintést
nyerni, és a nap végén kaptam a lepkészektől egy lepkehálót. a lepkeháló további jelenléte a szobámban
késztetett rá, hogy használjam. aztán meghívtak az első
romániai lepketáborba zernyestbe, s itt kaptam egy lepkehatározót. Innentől fogva befogtam, és meghatároztam
a lepkéket, persze utána elengedtem őket. Ezt követően
kapcsolódtam be osváth-Ferencz Márta kutatásába,
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melyet kolozsvár mellett végeztünk. Ezzel részt vettem
több diákkonferencián, Erdélyben és Magyarországon.
Most is megfigyelem a lepkék életciklusát, az ősz
folyamán gyűjtöttem be lepkehernyókat, azok bebábozódtak, és most várom, hogy kikeljenek. Van egy
fecskefarkú lepkebáb, egy nappali pávaszem és
folyófűszender. Fotózom az átalakulás fázisait.
Eredményes tizenegyedikes voltál, mesélj erről.
tavaly részt vettem a tUDEk-en (tudományos
Diákkörök Erdélyi konferenciája), melyről továbbjutottam az országos konferenciára. Voltam a Magyar tudományos akadémia IV. tudományos hétvégéjén, ahol
a poszterversenyen első, az esszépályázaton harmadik
lettem. részt vettem a környezetvédelmi tantárgyverseny
megyei, majd országos szakaszán is. aztán részt vettem
egy fajismereti vetélkedőn, ahol második lettem. én úgy
vagyok vele, ha úgy dolgozol, hogy érdekel és élvezed,
a munka nem is munka. Nyitott szemmel járok a természetben, ha látok egy fajt például, nem fekszem le úgy,
hogy meg ne határozzam. S így egy-egy fajismereti
vetélkedő alkalmával azt kell felismerjem, amit már
előzőleg meghatároztam.
Hogy látod, a környezeted hogyan viszonyul mindehhez?
a környezetem értékeli amit csinálok, de azt tapasztalom, hogy kevesen vannak, akik valamivel elmélyülten
foglalkoznak. Nekem például nincs gondom a szakdolgozat
témám kiválasztásánál, ellentétben sokakkal. tanáraim
tudják, hogy versenyen, vagy ha valahol képviselem az
iskolát, akkor komolyan felkészülök és lehet rám számtani,
és ezt tizenegyedikes diákként jó volt megtapasztalni.
FERENcZ ANGÉLA

Új népviselettel gazdagodott a Csíkborzsovai küszküllő
gyermeknéptánccsoport
hargita Megye tanácsának népviseletek beszerzésére kiírt 2016-os pályázatán sikerrel pályázott a borzsovai Ifjúsági
Szervezet. az új népviseletek ünnepélyes átadására és bemutatására az öregek Napja rendezény keretében került sor 2016
október 2-án, vasárnap. a csíkborzsovai kultúrotthonban ünnepi műsorral is készültek, mely alkalommal fellépnek a borzsovai Citerások és a küszküllő gyermeknéptáncsoport. az egyesület köszönetét fejezi ki a hargita Megyei kulturális központnak a szakmai tanácsokért és támogatásért, továbbá a Csíkborzsovai közbirtokosságnak, az önrész biztosításáért.
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karatE hírEk
a nyári szünetben is zajlott az élet a Sic-Szépvíz karate-Do
háza táján. Július 14-én került megrendezésre az első övvizsga a fiatalabb utánpótlás részére. a vizsga során a 19 karatéka technikai és
erőnléti feladatokat teljesített, amelyeket Incze Csaba 3 danos karate
mester értékelt. Úgy a sportolók, mint a vizsgáztató nagyon komolyan vették a vizsgát, melyet végül mindenki sikerrel zárt.
alig pár nappal az övvizsga után, július 16-án, harcművészeti bemutatóra került sor a csíkszentmiklósi konyhák
Csatája rendezvényen, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a
karate világába.
augusztus 2-án a már haladó karatékák bizonyíthatták tudásukat a számukra megszervezett övvizsgán. a községből balog tímea, balog boglárka, abos zalán, tamás gellért,
Demeter Norbert, illetve balázs barna vizsgázott magasabb fokozatra tankó Sándor 4 danos kézdivásárhelyi karate
mester jelenlétében.
az előző évekhez hasonlóan, augusztus 7-én a Sic-Szépvíz karate-Do képviselői: lukács kinga, Fikó zsófia,
orbán tamás és Szatmáry Domokos-zsolt, részt vettek a tusnád Ásványvíz Székely Maratonon. tizenötödik helyen
végeztek és elhozták a legnépesebb Csíkvidéki település díjat.
a nyári edzések augusztus 10-én közös üdítőzéssel zárultak és október első hetén folytatódnak majd.
A Sic-Szépvíz Karate-Do csapata

Süssünk, főzzünk valamit!
Sajtgombóc leves
Hozzávalók a leveshez:
4 evőkanál olaj
1 közepes fehér hagyma
4 csipet fehérbors
kevés só
200 g sárgarépa
200 g zellergumó
2 evőkanál liszt
2 evőkanál delikát
Hozzávalók a sajtgombóchoz:
200 g trappista sajt (reszelt)
2 db tojás
4 evőkanál liszt
2 késhegynyi szerecsendió
2 csipet fehérbors
2 csipet só

a hagymát apróra vágjuk, majd elkezdjük
dinsztelni az olajon. picit sózzuk, borsozzuk. a sárgarépát és a zellert gyufaszálnyi darabokra szeleteljük.
a hagymához adjuk, majd kissé átpirítjuk.
az edényt lehúzzuk a tűzről, majd
megszórjuk a zöldségeket egy kis liszttel. alaposan összekeverjük, majd
felöntjük vízzel, ízesítjük delikáttal.
közepes lángon addig főzzük a levest,
amíg minden zöldség meg nem puhul.
a sajtgombóchoz lereszeljük a sajtot,
majd hozzáadjuk a tojást, a lisztet, a
szerecsendiót. ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Vizes kézzel, kb. cseresznye
nagyságú gombócokat formázunk, majd a
forrásban lévő levesbe tesszük. 2-3 perc alatt
készre főzzük. Megszórjuk petrezselyemzölddel, és
azonnal tálaljuk az elkészült sajtgombóc levest.
FAZAKAS JUDIT
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kErESztrEJtVéNy
„Szentmiklósi torony, jaj de messzire látszik”...
köpeci Sebestyén József festőművész, művészettörténész a
legszebb és leghatalmasabb XV. századi gótikus csíki templomként említi
a szentmiklósi templomot. a szakemberek szerint a templom legöregebb
része a torony. Nyugati sarkain átlósan elhelyezett támpillérek vannak,
déli falához építve található a falépcsős kórusfeljárat. a torony emeleteit
övpárkányok választják el egymástól, minden emeleten lőrések találhatók, melyeknek régen védelmi szerepe volt. a torony utolsó emeletén
a régi torony megmaradt, innen nyílnak a csúcsíves magas harangablakok. a déli falon a legalsó lőrés fölött látható egy feliratos
kőtábla amely az 1724. évi javítási munkálatoknak állít emléket. "EN
hoMoroD / SzMartoNI bI / roSaNDor / MaDaraSoN laktoM / ba VoltaM / ENNEk a tor / oNNak / EgESEN /
FUNDato / ra ES EpIttEto MEStErE / 1724". tehát a munkálatokat biró Sándor homoródszentmártoni mester kezdte el, viszont fia
gábor fejezi be az 1730-as években. Ez derül ki abból az okmányból,
amelyet
1906-ban a régi torony kereszt-gömbjében találtak sok
fém aprópénzzel együtt. a torony restaurálására akkor
azért volt szükség, mert egy villámcsapás nagyon
megrongálta, ezzel az alkalommal kerül rá a villámhárító
is, éppen 110 évvel ezelőtt. a javítási munkálatokat ekkor
az a szépvízi mester végezte, akinek a neve a rejtvény
megfejtésében olvasható.
vízszintes meghatározások
1. Megfejtés 1. része. 7. ..., ..., nagyharang. 9. Üres a rák!
10. agg, idős. 11. kerti vetemény. 13. román terepjáró.
14. étkezési zsiradék. 16. páratlan Nóra! 17. Dúsgazdag
ember. 19. katonai köpeny. 22. gömbölyű játékszer. 24.
agancsos állat, rőtvad.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés 2. része. 2. tanuló. 3. téli csapadék. 4.
hordó űrmérték. 5. laura bec. 6. belga város. 8. Ógörög
piactér. 12. Szerencsét hozó tárgy. 15. koronázási jelvény,
kormánypálca. 18. burundi, belgium és Vatikán gkj. 20.
Nyomdába van! 21. Földet túr. 23. arzén vegyjele.
NÉMETI KATALIN

HAllgAssA A
sZéPvíZ Rádiót!
www.szepvizradio.info

csak a miénk!

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

0745428560
lakatos
vince

