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Káposztavágás táján

Azt hiszem, hogy a Káposztavágás és -vásár igazodási pont lett Szépvízen, már az év elején számolunk vele, erre
a rendezvényre is gondolva tervezzük éves tennivalóinkat. Újra fontos eseménnyé nőtte ki magát községünk életében.
A szervező szemével nézve három szakaszra osztható a rendezvény: a káposztavágás napjára, az azt
megelőző időszakra (előkészület) és az azt követő időszakra (számvetés).
FERENCZ TIBOR polgármester
Folytatás a 3. oldalon.
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felhívás
A Hargita Megye Integrált Hulladékkezelése nevet viselő projekt
keretében komposztládák kiosztására kerül sor a községben. Azok a személyek,
akik komposztáláshoz használatos ládát igényelnének, jelezzék a polgármesteri
hivatalnál naponta 8 és 15 óra között, illetve telefonon 0266-325282.
A komposztálás a környezettudatos gondolkodásmód megnyilvánulása.
olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok, a melléktermékek szerves anyagait
humuszszerű anyaggá alakítja át. A mi feladatunk csupán annyi, hogy minél kedvezőbb életfeltételeket teremtsünk
azoknak az élőlényeknek (mikroorganizmusoknak, gombáknak, ízeltlábúaknak és férgeknek), amelyek a szerves
anyagokat tartalmazó hulladékokból előállítják a tápanyagban gazdag földet. A házi komposztálás a szerves (kerti
és konyhai) hulladék kertben történő komposztálását (és az elkészült komposzt felhasználását) jelenti.
A házi komposztálás előnyei:
– csökken az elszállítandó háztartási hulladék mennyisége,
– megelőzhetjük a kellemetlen szagokat, amit a kukában rothadásnak induló szerves anyagok okoznak,
– elkerülhetjük a környezetszennyező és egészségtelen avarégetést,
– növényeink gyorsabban és egészségesebben fejlődhetnek a komposzttal feljavított földben,
– elkerülhetjük a műtrágya és az egyéb, környezetet károsító vegyszerek használatát,
– a komposztot virágföldnek is használhatjuk.

Köszönet
Nagyon szépen köszönjük a Szépvízi polgármesteri hivatal
vezetőségének, hogy játszóterünket felújította, ezzel nagyban támogatva munkánkat.
Tisztelettel az óvónénik és a boldog kismanók :)
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Folytatás az 1. oldalról.
mint minden nagyobb eseményt, ezt is átfogó, egy
egész csapatot igénybe vevő szervezkedés, készülődés
előzi meg. igen, egy egész csapat foglalkozik már hetekkel, hónapokkal a rendezvény előtt azzal, hogy
zökkenőmentes, a lakosság megelégedését kivívó,
lehetőleg minden igényt kielégítő legyen a vásár. ez
tipikusan az a munka, amire azt szokták mondani, hogy
„olyan, mint a háziasszony munkája, csak akkor látszik,
ha nem végzi.” De hála istennek elmondhatom, hogy a
kollégáim, kolléganőim nagy rutinnal és megfelelő hozzáállással vesznek részt a szervezésben, tesznek a rendezvény gördülékeny lebonyolításáért.
eljön a káposztavágás napja, amelyet mindanynyian várunk, eljön a vágás, és a vásár, az értékesítés pillanata is. el kell mondjam, hogy ünneppé vált a munka.
Az ünnepi, vásári hangulat még a munkát is kellemessé
varázsolhatja. hiszen ez az utolsó mezőgazdasági terményünk betakarítása, hálaadásra, megelégedésre ad
okot. és persze eközben is ott vannak azok, akik ezen a
napon is azért dolgoznak, hogy a megszervezett dolgok
pontosan úgy történjenek, ahogyan az meg volt tervezve.
ez a nap is eltelik, mint sok más, és jön az ezt
követő időszak, amikor a szervezőcsapat a káposztavágás lebonyolításának utómunkáin dolgozik. mindannyian tudjuk, hogy az ünnepi asztalon található étkek
elfogyasztásával nem ér véget az ebéd körüli munka.

Fotó: Cseke István

így van ez a káposztavágás alkalmával is. De ilyen lelkes
csapattal sikerülhet olyan káposztavágást és -vásárt
szervezni, amelyet még az eső sem fékezhet meg. és ez
is alátámasztja hitemet, hogy a tisztességgel végzett
munkának eredménye van.
ezúton kérem ismételten községünk lakóit, hogy
mindnyájan ennek a közös gondolatnak, közös munkának
a szellemében próbáljanak hozzájárulni a közös káposztavágáshoz. Az, hogy ez a rendezvényünk ilyen sikeres,
mindnyájunk munkáját tükrözi, mindazokét, akik bármit is
tettek, akár anyagi, akár morális hozzáállásukkal.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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Imre Anett

Balla Ferdinánd

Bogos Bernadett

László Csenge

Szőcs Szilárd

Erőss Áron

Őszi betakarítás
címmel rajzversenyt
hirdetett a Szépvízért
egyesület hargita megye
tanácsának támogatásával.
A rajzokat a káposztavágás
alkalmával tekinthették meg
az érdeklődők.
A díjazott rajzok az egyesület
facebook oldalán is
megtalálhatók.

Szépvíz Község polgármesteri hivatala és a Szépvízért
egyesület köszönetét fejezi ki a támogatásért hargita megye
tanácsának, a bethlen gábor zrt.-nek, a heinekennek, Szépvíz
és Csíkszentmiklós Közbirtokosságának, Szépvíz Község
önkéntes tűzoltóinak, a Csíkszentmiklósi Nők Klubjának, a
Csíkszentmiklósi ifjúsági egyesületnek, a Szépvízi ifjúságért
egyesületnek, a községi vállalkozóknak, a szépvízi ápolóközpontnak, a Nyírő józsef iskola tantestületének, a községi
tanácsosoknak, pál zoltánnak, bálint bélának, a fogatosoknak és
mindazoknak, akik segítettek a rendezvény lebonyolításában.
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Fotó: Kovács Márk

Csíkszentmiklósi csőszpárok
Fotó: Antal István

Csíkborzsovai csőszpárok
Fotó: Antal István

Szépvízi csőszpárok fogatosokkal, zenészekkel
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idősek bálja
idén immár negyedik éve szerveztük meg Csíkszentmiklóson
az idősek bálját. A bálban közel 50 szép korú vett részt.
Az este az előző év fényképeinek megtekintésével kezdődött,
majd barbi, márti és timi furulyaszóval, a csíkszentmiklósi csőszök
a csősztánccal köszöntötték az ünnepelteket. jó volt látni, hogyan
gyönyörködnek az idősek tehetséges unokáikban. A nyitótáncot szintén a csőszöknek köszönhettük, hiszen táncra invitálták az idős
korosztály tagjait.
A köszöntések, meglepetések után a finom vacsora
következett, melyet ezennel is nagyon szépen köszönünk a hentes
Csapatnak. Az estét pedig hol a tánc, a mulatság, hol pedig a játékok
váltották. A játékokba bekapcsolódott idősek igazi jó hangulatot
varázsoltak a terembe. A játék résztvevőit, valamit a terem
legidősebb tagját egy kis finomsággal díjaztunk. A mulatság hajnalban ért végett és nem akárhogy, hiszen jó volt látni azt, hogy az emberek felszabadultak, táncoltak, szórakoztak és legalább egy estére
otthon hagyták a mindennapi gondokat.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy egy ilyen csodálatos estét hozzunk létre, valamint az
időseknek, hogy ebben az évben is együtt ünnepelhettünk.
CSIE

Nótaest
A nótaest célja, hogy a nagyszüleink
által ismert rengeteg gyönyörű népdalt megtanuljuk, elsajátítsuk azért, hogy az utókor előtt
méltóképpen helytálljunk nemzeti örökségünk
továbbadásában.
Szeretnénk, ha a nótaestek arról szólnának, hogy a nagyszülők, szülők közösen dalolgatnak, a gyerekek pedig körülöttük futkároznak azért, mert hisszük, hogy ez lehet egy
módja annak, hogy gyerekeinkkel megszerettessük a nótázást. bátorítunk minden kisgyerekes családot, hogy jöjjenek el közösen
Fotó: Bíró Ildikó
kisgyerekeikkel erre a foglalkozásra.
fiatalok, ti se maradjatok otthon, mert lehet, hogy a képek azt tükrözik, hogy ez a program az idősebb generációnak szól, de ezek az idősek azért jönnek el, mert szeretnék továbbadni a nóta iránti szeretetet nekünk, fiataloknak. bár a termet az ősz fejek uralják, nem kell attól tartani, hogy a komoly egyenruhát kell elővenni a
szekrényből, sőt, életemben nem tapasztaltam ennyi vidámságot, játékosságot, humort, mint az idős generáció
körében. A nótaszünetek a viccmondásról, huncutkodásról, mókáról szólnak.
A.I.
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Szülők iskolája
Antal gabriella nevelési tanácsadó volt a Szülők
iskolája legutóbbi meghívottja.
mi történik, ha 9 nő összeül és A bennünk élő szülő
kihívásai, nehézségei, örömei témáról kezd el beszélgetni?
Kacagnak, sírnak, beszélgetnek, tanácskoznak és sorolhatnám, de azt gondolom, hogy ha valaki kíváncsi jöjjön el
és nézze meg saját szemével, hallja saját fülével.
Szülői szerep, mint öröm, kihívás és nehézség.
örülünk gyerekünk mosolyának, huncutságainak, a közös
játéknak, a sikereinek, a közös sétának. Sajnos van, hogy
örömünket beárnyékolja a fáradság, a csalódottság, az aggodalom, hogy jól csinálom, jó szülő vagyok-e? Sajnos nem
készítenek fel minket eléggé arra, hogy szülőnek lenni
nagyon nehéz, hogy a babázás nem csak arról szól, hogy
nagyokat sétálunk és örömben lubickolunk a babaillatú
gyerkőccel, mint a folyóiratok címlapjain, hanem mindennap meg kell küzdeni azért, hogy elég jó anya légy, s nem
hiába húztam alá azt, hogy elég jó anya. Nincsenek tökéletes
anyák, s a gyerekeknek nincs szükségük tökéletes anyákra,
elég, ha elég jó anyák vagyunk. hogyan lehetünk elég jó
anyák? például úgy, hogy elfogadjuk gyerekeinket olyannak
amilyenek, elfogadjuk azt, hogy a gyerekek hoznak
magukkal olyan dolgokat, amelyekre mi nem számítunk, ha
tudatosítjuk azt, hogy a tiltott dolgok mindig vonzóbbak (ha
eltiltod a tv-től, számítógéptől és elmegy majd egy
szülinapi zsúrra, ott le sem tudják vakarni a tv-ről,
számítógépről), ha érzik azt, hogy szeretve vannak, hogy
van szavuk, dönthetnek bizonyos dolgokban.
Nem lehetsz elég jó anya, ha nem tanultad meg
határozottan kimondani a következő mondatot: éN így
DöNtöttem, ez Az éN életem.

férjem elég gyakran szokta a szememre vetni azt,
hogy egyik gyerekünk sem hallgat rám, hogy nekem nincs
szavam a gyerekek előtt. mindig magamat okoltam, hogy
talán túl engedékeny, túl puhány vagyok a gyermekkel
szemben, de a foglalkozásnak hála megtudtam valamit. Az
anyai szeretet feltétel nélküli, az adott s a gyermek azt érzi.
Az apai szeretet viszont feltételekhez szabott, szabályokhoz, teljesítményhez kötött.
van egy nagy igazság, amelyet magammal hoztam a foglalkozásról: Nem tudunk tökéletes családok,
lenni, de nagyszerű gyerekek nőnek fel tökéletlen családokban is. biztassuk arra gyerekeinket, hogy engedjék
ki a belső erőt, támogassuk abban őket, hogy elérjék saját
belső vágyaikat.
Az egyik résztvevőnk szavaival szeretném befejezni, mely humorral van fűszerezve, de rettentő nagy
igazságot rejt magában: mindenki mindent tud, csak
éppen nem bújik a bőrödbe egy hétre, hogy megcsinálja
azt, amit oly kedvesen tanácsol neked. Szülőnek lenni
nem is olyan könnyű, de sokat segíthet a humor, a
játékosság és a Szeleburdi család.
ANdRÁS ILdIKó

tökfaragó verseny
Akár egyetértünk a halloween ünneppel, akár nem, tagadhatatlan, hogy jó móka a gyerekekkel közös töklámpás-faragás, a kert és a ház viccesre dekorálása. Nem véletlen, hogy a kelta eredetű halloween manapság az
eredendően keresztény ünnepekhez ragaszkodó európai országokban is hódít: hajlunk arra, hogy a komor, sötét,
félelmetes, ugyanakkor unalmas téli napokat a kelta ősök hagyományait követve fénnyel, meleggel mulatozással
űzzük el. ennek pedig elmaradhatatlan jelképe a démonűző erejűnek tartott töklámpás: a lámpa és a mécses, a fény,
a sötétség elleni harc szimbóluma, a gyorsan növő és hamar hervadó tök pedig a mulandóság jelképe.
idei tökfaragó rendezvényünket október 29-én, szombaton tartottuk. A kelta hagyományokhoz hasonlóan
ez az esemény az örömről és a boldogságról szólt, természetesen faragott tökök társaságában, amiket még egy
versenyre is benevezhettek a résztvevők a játékfutár által felajánlott 50 lejes nyereményért. A rendezvény délután
5 órakor kezdődött a szépvízi sportcsarnokban és 7 órakor ért véget látványos tökfelvonulással a központban. ez
úton szeretnénk megköszönni a polgármesteri hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bo- Fotó: Szakács Adél
csátotta és kifűtötte a sportcsarnokot az
esemény idejére.
találkozzunk jövőre is!
Szépvíz Községbeli Nők Klubja
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Fotók: Kovács Ignácz

Őszi borzsovai rendezvények
hála istennek idén is sikerült megszervezni az idősek
Napját Csíkborzsovában. A szentmise után 11 órától a helyi
kultúrotthonban került sor az idősek iránti tiszteletet kifejező
ünnepi műsorra.
beszédet mondott ferencz tibor, községünk polgármestere, ferencz Angéla, a hargita megyei Kultúrális
Központ igazgatónője és borboly Csaba hargita megye tanácsának elnöke.
A borzsovai citerások kísérték a borzsovai asszonyokat,
akik első ízben léptek színpadra. ezeknek az embereknek hálás
köszönet, hogy önzetlenül gyakorolnak, próbálják továbbadni
nagyapáink nótáit, szokásait. ezen kívül gyönyörű népdalcsokorral kedveskedett az időseknek bánfi emőke és lakatos Krisztina, majd a borzsovai balogh ignác általános
iskola Küszküllő gyermeknéptánccsoportja lépett színpadra. tánc közben bemutatták azokat a székely ruhákat,
melyet a hargita megye tanácsa által meghirdetett pályázaton nyertünk. ehhez az önrészt a borzsovai Közbirtokosság biztosította.
A sikeres előadás után terített asztal mellett jött a meghitt beszélgetés, nótázás. említésre méltó geréd marcsa
néni 97 éves asszony köszönőbeszéde, melyet az ünnepeltek nevében mondott.
hálás köszönet hargita megye tanácsának, Szépvíz polgármesteri hivatalának és a borzsovai Közbirtokosságnak az anyagi és szellemi támogatásért. Külön köszönet a hmKK által nyújtott segítségért, ferencz Angéla
igazgatónőnek és András jolánnak a pályázat megírásában és kivitelezésében nyújtott segítségért.
Citerásaink, az asszonyok és a két kislány külön meghívásra részt vettek Csíkcsicsóban az idősek napján,
ahol sikeres előadással lepték meg a nagyközönséget. A meghívást elfogadva ugyancsak nagy sikerrel vettek részt a
Szépvízi Káposztavágáson és -vásáron. Citerásaink a madéfalvi idősek Napi rendezvényen is szerepelni fognak,
illetve meghívást kaptak a maros megyei jedden megrendezésre kerülő citeratalálkozóra is. Adja a fennvaló, hogy
nagy örömünkre még sok éven át ápolhassák hagyományainkat, átadván azt a következő nemzedéknek is.
október 16-án a borzsovai színjátszókat geréd
Annamárai és onodi Norbert képviselte, tamási áron A
székely fás című darabbal a Xv. Amatőr Színjátszó
találkozón, amely Ajnádon volt megtartva. Az
elkövetkezőkben szeretnénk részt venni Az echós szekér
nyomában című darabbal az Amatőr Színjátszó fesztiválon, melynek házigazdája Agyagfalva lesz.
elmondhatjuk, hogy a kulturális rendezvények
tekintetében gazdag őszi szezont zártunk.
KOVÁCS KÁROLY
KOVÁCS TERÉZ
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boldog rupert mayer atyára emlékeztünk
feltehetjük a kérdést, hogy nekünk székelyeknek mi közünk van
ehhez a német paphoz? rupert mayer Stuttgartban, a svábok
fővárosában született 1876-ban, éppen 140 évvel ezelőtt. 1899-ben, 23
éves korában pappá szentelték, ezután belépett a jezsuita szerzetesrendbe. A jezsuita név a jesu ita névből ered, magyarul azt jelenti olyan,
mint jézus. tehát a jezsuita szerzetesnek fő feladata, törekvése és
célkitűzése az, hogy minél jobban hasonlítson élete jézus Krisztus
életéhez. Nagy vállalkozás bizonyára, de megéri!
Amikor kitört az i. világháború 1914-ben rupert atya nemsokára jelentkezett ápolónak a sebesült katonák mellé. egy kórházvonatra osztották be ápolónak, ott munkálkodott egy ideig, majd a
Keleti-Kárpátokban harcoló katonai alakulatokhoz irányították át katonai lelkésznek. innentől kezdve a harctereken tevékenykedett, katonáknak misézett és a katonák lelki ügyeivel foglalkozott.
Kostelekre is ilyen minőségben került, amikor a Kotumba nevű
hegy birtoklásáért küzdöttek a harcoló felek. itt egy golyó vagy gránát
megsebesítette a lábán, éppen 100 évvel ezelőtt 1916. december 30-án. vitték mindjárt a kosteleki, illetve
sósteleki ún. kötöző helyre, ott ápolták, kezelték, de az akkori körülmények között nem tudták meggyógyítani
és bokától amputálni kellett az egyik lábát. ezt a lábat ott temették el a kötöző hely körül. tehát egy boldog
lába nyugszik Kosteleken. (rupert atyát 1987. május 3-án avatta boldoggá ii. Szent jános pál pápa). rupert
atya sokat szenvedett ezekben az időkben, de bizakodó volt, szüleinek is ilyen tartalmú levelet írt Németországba. Később még egy műtétre sor került, akkor már térdtől amputálni kellett a lábát. végül hazakerült
szülőföldjére, otthon falábbal is tovább végezte lelkipásztori feladatait. 600 férfival, akik a mária kongregáció
tagjai voltak elzarándokolt rómába is. megírta emlékiratait is és abban szó szerint ezeket írja: „megboldogult
bal lábamat egy szanitéc temette el Sósteleken.” ez a Sóstelek a Sulca és gyepece patakok találkozása feletti
erdős területet, hegyet jelenti. A kötöző hely területét ismerjük, sok lövészárok is van a környékén.
bálint lajos érsek úr szorgalmazására és finanszírozásával sikerült méltó emléket állítani 2007-ben
rupert mayer atyának. Azóta minden évben október végén egy szombaton összegyűlnek a kosteleki hívek
közös megemlékezésre, szentmisére. több pap is eljön a
környékről, közös szentmisét mutatnak be, így még ünnepélyesebb a megemlékezés. Az iskolás gyerekek is fellépnek
énekkel, zenével és versekkel. idén, október 22-én volt a
megemlékező ünnepség, hat pap volt jelen, a főcelebráns és
szónok dr. vencser lászló professzor volt, aki szépen és
lelkesen buzdította a jelenlévő mintegy 110 személyt, hogy
boldog rupert atya emlékét továbbra is ápolják, imádkozzanak hozzá és égi segítségét kérve éljék életüket ott, a
gyönyörű hegyek ölelésében. A gyermekek szép katonadalokat énekeltek, szép verseket szavaltak, hegedűvel és a
csángó kis gardonnal szép dalokat adtak elő. Szép és felemelő
ünnep volt. Az ünnepség végén mindenkit megkínáltak
süteményekkel és italokkal is. Kitettek magukért a
kostelekiek. isten segítse őket tovább is.
GÁBOR ZOLTÁN
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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interjú muszka Sándorral
Kézdivásárhelyen látta meg a napvilágot, némi
országjárás, „kolozsvárkodás” után Csíkszépvízen telepedett le a Sanyi bá című székely egyperceseivel nagy
népszerűségre szert tevő muszka Sándor. októberben Őt
kérdeztem életéről, munkásságáról.
– Egyik interjúdban azt nyilatkoztad, hogy
Szépvízen, ahol élsz, az emberek nem is tudják, hogy ki
vagy. És valóban. Én is csak tavaly ismertelek meg,
amikor is a gyermekeink ugyanabban a csoportban
kezdték el az óvodát. Ezért is kértelek fel erre az interjúra, mutatkozz be kérlek, és áruld el nekünk, miért épp
Szépvíze esett a választásod, választásotok.
1980. március 2-án születtem Kézdivásárhelyen,
és itt is érettségiztem a Nagy mózes elméleti líceumban. ezután egy ideig marosvásárhelyen, majd bukarestben éltem. Az egyetemet Kolozsváron végeztem, a
babeș-bolyai tudományegyetem szociológia szakán.
feleségemmel az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg,
és mivel nekem már akkor két verseskötetem is megjelent az azóta legendássá vált előretolt helyőrség könyvsorozatban és a továbbiakban is írással terveztem
foglalkozni, úgy gondoltuk jó lesz kicsit távol kerülni a
nagyvárosi lét minden velejárójától, melyre akkoriban
már mindketten jócskán ráuntunk. mivel a feleségem
nagyszülei szépvíziek voltak és volt hová költözzünk,
nem volt kérdés, hogy Szépvízre költözünk.
– Több könyveddel ismerkedhettek meg az olvasók
az elmúlt 11 évben: Ennyi ha történt (versek) 2005, Mi
nem lóg ha áll (próza és vers) 2007, Múzsák trágyás
szekérrel (versek) 2010, Sanyi bá (székely egypercesek)
2012; 2013, az Iszkiri a guruzsmás berbécs elől c. székely
irodalmi antológia társszerzőjeként 2010, Magányos
nőknek, bukott fiúknak (versek) 2014. Melyik áll a szívedhez legközelebb és miért?
Számomra mindig az utolsó megjelent könyv a
legkedvesebb, de az is csak addig míg hozzá nem látok
a következő megírásához. Nemrég újra kellett olvasnom
a saját könyveimet, ugyanis egy antológiához kellett
leadnom egy tucat költeményt, amely összefoglalja eddigi munkásságomat, és ennek fényében azt mondhatom,
hogy mindegyik könyvemben van valami, amit még ma
is szeretek.
– Sanyi bá című köteted tett szélesebb körben ismertté. A könyv mellé CD-melléklet is járul, több
versedet is megzenésítették. Mennyire azonosítanak
Téged az olvasok Sanyi bá karakterével, pontosabban
mennyire szólnak Rólad ezek a történetek?
A Sanyi bá könyvem sikere, melyre jobb műfaji
megjelölést, mint a székely egypercesek nem találtam,
engem is meglepett. igaz ugyan, hogy a két világháború
közötti időszak óta nem jelent meg olyan könyv melynek

Fotó: facebook
a tárgya a székely humor, de talán senki még csak nem is
sejtette, hogy ekkora igény van rá. Annál is inkább, mivel
nem éppen búskomor nép hírében áll a székely. A hozzá
kapcsolódó CD a kiadó ötlete volt, ugyanis azokra az
olvasókra is gondolt, akik még életükben nem halották ezt
a fajta tájszólást. A megzenésített versek, melyek a
magányos nőknek bukott fiúknak verseskötetem mellékleteként látott napvilágot orbán ferencnek, az evilági
együttes vezetőjének köszönhető, aki még a kötet megjelenése előtt azzal keresett meg, hogy ha beleegyezem
szeretnének egy albumot készíteni a verseimből. Később
mesélte, hogy őt egy tanárkollégája kereste meg egy pár, a
helikon irodalmi folyóíratból kifénymásolt verssel és ajánlotta a figyelmébe. mivel a fénymásoló a szerző nevét eltüntette még sokáig nem tudta, hogy ki is a versek
szerzője.visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire azonosítanak engem Sanyi bával az olvasók azt nem tudom. Azt
ellemben tudom, hogy Sanyi bá nem egy személy, ugyanis
nagyon de nagyon sok személyből lett összegyúrva. A
történetek is csak annyira szólnak rólam, mint bárki másról,
mint a székely vicc a székelyekről. Ugyanakkor, ha komolyan vesszük a humort, akkor sokat elárul rólunk. mert
hát min szoktunk mi kacagni, ha nem azon, hogy egyáltalán
nincs min kacagni. egyfajta immunrendszer, mely segít
elviselhetővé tenni a mindennapokat.
– Székely egypercesek, Muszka-féle stand up
comedyk, Fábry Show fűződnek a nevedhez. Hogyan
kerültél Magyarország egyik legnépszerűbb műsorába?
mivel a Sanyi bá könyvem az itthoni megjelenés
után a magyarországi Ulpius kiadónál is megjelent a
kiadó kereste meg a fábry Show műsorkészítőit a
könyvemmel. Számomra is érdekes tapasztalat volt,
ugyanakkor kihívás is, hiszen valami olyan dologba
csöppentem belem amelyhez addig nem sok közöm volt.
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bevallom, eleinte nem voltam túl boldog az ötlettől, de a
műsor sikere és a fábry Sándorral a műsor után, az
öltözőben megivott pálinka kárpótolt a kellemetlenségekért.
– Nem csak a TV képernyőin találkozhattak veled
a rajongóid, hiszen az év elején Hajnali énekek címet
viselte az az előadás, amellyel a magyar kultúra napja
alkalmából léptél fel az Evilági együttessel, hat erdélyi
városban: Székelyudvarhelyen, Nagyszebenben, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen. Mikor és hol kerül legközelebb sor
közönségtalálkozóra?
Az általad említett túrné a magányos nőknek,
bukott fiúknak lemez és könyvbemutató túrné volt, mely
számunkra is meglepő sikerével azt bizonyítja, hogy a
művészeti ágak ötvözéséből csodálatos dolgok születnek,
és téved az aki azt állítja, hogy 2016-ban már nincs igény
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a versre, a dalra. mivel jelenleg a Sanyi bá folytatásának
a szerkesztésén dolgozunk, és ezzel párhuzamosan egy
ifjúsági regény és egy forgatókönyv megírását is elvállaltam, folytonos időhiánnyal küszködöm, de ami késik
nem múlik mondom most jobb híján.
–Közös interjúnkat egy idézettel zárnám az Aznap
ki elnyeri versedből. Köszönöm, hogy elfogadtad a
félkérésemet, remélem sikerült közelebb hozni Téged a
község lakosaihoz, büszkék lehetünk Rád, amiért a
település hírnevét növeled.
„magam vagyok a vásártér sarkán. mutatványom nem új
s alig más. A népek inkább a bohócra lesnek.
erőművészek bukását kedvelik.”
SZAKÁCS AdÉL

határtalan kilátás
egy újabb túráról szeretnék írni ebben a cikkben.
Augusztus 31.-én reggel fél ötkor indultunk a plébánia elől.
Célunk az istenszéke volt. Csapatunk 9 személyből állt. hét
órára megérkeztünk Dédabisztrára és onnan elindultunk az
istenszékéhez, azzal a tudattal, hogy ez egy közepes
nehézségű túra lesz.
Az utunk elején nem volt gond, mert kisebb kaptatók
voltak, de aztán érkeztek a nagyobb kaptatók és a kaptatók
segítségével jó párszor kivette a homlok deszka a vizet, ami
természetes volt. túravezetőnk mindig azzal bíztatott, hogy
már csak három van, annak érdekében, hogy ne adjuk fel a
reményt. A erdő között jártunk, így untuk egy kicsit, mert
nem volt kilátás. Addig gyalogoltunk míg kilátásra nem
leltünk.
12 órára megérkeztünk, elértük utunk célját és azt
mondtuk, hogy igenis megérte a fáradozást. Kiálltunk a
szikla szélére és olyan szabadnak éreztünk magunkat, mint
egy madár, amely kinyitja szárnyait és szélnek ereszti magát,
szabadon száll korlátok nélkül. Nem volt más dolgunk csak
engednünk kellet, hogy szemünk beteljen a gyönyörűséggel,
ami lehetetlen volt mivel
nincs annyi idő, amely erre
elegendő. ha kéne válasszak
egy heti nyaralás és egy ilyen
túra között, akkor a túrát
választanám. miért? Azért,
mert a természet többet tud
nyújtani, mint egy hét
szórakozás. mert mi, székelyek a természettel testvérek
vagyunk, természetben érezzük otthon magunkat. A mindennapi életünkben részt vesz. Szerintem egy ember sem mondhatja, hogy nem, mert minden nap levegőt vesz és ehhez a
természet szükséges. ezért nem kéne szemetet eldobni, mert
saját magunknak ártunk, nem csak a természetnek.
évtizedek szükségesek egyes szemetek lebontásához.

jó tudni az istenszékéről, hogy 1381 méter magas
hegycsúcs, amely a Kelemen-havasok délnyugati részén
található. Andezitből épül fel, szelektív erózióval keletkezett.
magyar költőink, íróink is említik műveikben. áprily lajos
Őszi muzsika című költeményében és Wass Albert funtineli
boszorkány című regényében is szerepel.
„ott áll az istenszéke magosan a maros fölött. egyik
oldalán a sokágú galonya, másik oldalán a bisztra-patak, s
mögötte a Kelemen csúcsai. persze, ma már ott sem olyan a
világ, mint akkor volt, midőn
az isten pihenni leült volt a
hegyek közé.” (Wass Albert)
leültünk tízóraizni, miután ezt befejeztük, csemegéztünk szedret és kokojzát.
egy óra felé hálát adtunk istennek és visszaindultunk
azon az úton, amelyiken jöttünk. Útközben gyógynövény neveket tanultunk.
visszaérkeztünk a kocsihoz és utána megvacsoráztunk a
Kelemen vendéglőben. Nyolc órára haza érkeztünk. isten
fizesse vissza százszorosan gábor zoltán plébános úrnak,
hogy elvitt minket is erre a csodálatos túrára.
BOGOS ORSOLYA-MÁRIA
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Díjat nyert Sebestyén péter novellája
Az irodalmi jelen novellapályázatán harmadik díjat nyert Sebestyén péter Tóni című novellája.
A novella rövid, prózában írt epikai műfaj. általában egy főszereplője és viszonylag kevés mellékszereplője
van; gyakran egy fordulópontot mutat be a főhős életéből. Cselekménye általában egy szálon fut, rövid idő alatt,
kevés helyszínen játszódik. Sebestyén péter novellájában a főszereplő alakját szépvízi személy ihlette, de valójában
fantázia-szülte a történet.
Az alábbiakban a díjnyertes novella olvasható.

tóni
foszlott kabátujjából kilógott a keze. hanyagul
lóbálta előre-hátra, s tramplisan lépkedett a kocsma felé.
A toronyóra mánusa mindjárt delet mutatott. torka majd
kiszikkadt a hőségtől. erőst szerette a konyakot. Azt az
egyfélét, amit a sarki lebujban árultak. Aztán mégiscsak
rum lett belőle. jó volt meghúzódni a kocsma hűvösében.
A pincér „nagyasszony” gyerekkora óta ismerte tónit,
így azon sem lepődött meg, amikor nagy izgalmában
raccsolva rendelte meg a nedűt: – matikka néni, adjon
nekem egy fél decikkkh…rrrumot! –, így könnyebb volt
kimondani.
jóleső melegség futott végig testén, amint felhörpintette, utána könnyedén dobta le magát a legelső
székre. tóni amolyan falubolondjának számított, de mindenki így szerette, s folyton szurkálták, hátha mond rá
valamit. távolról rendes embernek tűnt, de ez csak afféle
optikai csalódás volt. jobban mondva annak látszott. De
nem az volt. inkább az együgyűség határesete. mellékállásban szinte mindent elvállalt: sírt ásott, napszámba
ment, segédmunkásként ügyetlenkedett, harangozóskodott, csecsemőt pesztrált, fogatot hajtott. Könnyen
ráállt a játékra, de a segítségre is.
emlékszem, egyik falustársa is sírásó munkája
felől érdeklődött: – tóni, osztán nekem megásod-e? – jó
jó, csak előbb szóljál! – jött is rögvest a válasz. Aztán
békén hagyták. Szomszédasszonyának is kihúzta a tüskét
az ujjából, mire az így lelkendezett: – áldott tónikáácskaa, arannykeze, gyémántkeze van neki!
hazafelé bandukolva fütyörészni kezdett. Kicsücsörítette ajkait, s fújta. egészen tűrhető, szép dallamok
sikeredtek. otthon terített asztal várta. testvérei tartották
el, ilyen félkegyelműt nem lehetett magára hagyni.
munkára viszont bármikor fogható volt, a munkahely
nyűgei, a családfenntartás gondjai nem nyomasztották.
Kicsit mindenkié volt. Kicsit pedig senkié. bolondozásain, elszólásain, kapásból, visszakézből adott válaszain
sokszor könnyezve nevettünk. vénlegényként is tartotta
az erőnléti szintet, mint valami ki nem használt dinamó.
Nem maradt puhány, bár szabad ember volt. ez meg is
látszott rajta. pirospozsgás arca ragyogott a kicsattanó
egészségtől.önfeledt csodálkozni tudásával olyannak
tűnt, mintha egy kicsikét gyerek maradt volna. meg
lehetett viccelni. gyerekek, felnőttek egyaránt élcelődtek

vele, ha alkalom kínálkozott. volt olyan, hogy éjjel a
cigányok megverték az ablakát, s elmásított hangon bekiabáltak neki: – Kelj fel tóni, gyújts gyertyát, ördög van
a háznál. Üssed ágyon, de ne nágyon, vesd ki az áblákon,
hádd száládjon!
De tóninak szeme sem rebbent. Aludt, mint a
döglött nyúl. Kehes lovát egyesben járatta. Sokszor
elszegődött napszámba, vagy ha valaki megkérte,
szívesen fuvarozott bármit. egy alkalommal a szomszédék kérték meg, hozná haza a hegyről az
előkészített fenyőágakat. – Csapkiszúrta, s hájde! –
mondogatta, ha valaki afelől érdeklődött, hogy mi lelte
bedagadt szemét. el is indultak a fáért, de amikor jól
megrakodva értek volna be a faluba, egy sáros gödörbe
úgy belésuppant mind a két hátsó kerék, hogy a szekér
többet nem mozdult. Nahát, mit tehettek volna, nekiálltak szomszédék, s rakosgattak le a csapból, hátha
könnyítenek a ló dolgán. De tóni kehes lova csak terpelt, állt egyik lábáról a másikra. Amikor a szekér teljesen megürült, a ló akkor sem mozdult. Kérdik tónit:
– mi van a lovaddal? erre csak ennyit mondott: – A
lovam a régi tudatval van… Aztán kifogták a jószágot,
a két férfi kimozdította az üres szekeret a sárból, arrébb gurította, majd újra befogták eléje a gebét.
visszarakták a fenyőágakat, így aztán nagy nehezen
elindulhattak.
tóni nem volt mindig ilyen vicces. tudott komoly is lenni. még mielőtt meghibbant volna, nagy
tervekkel indult az életnek. Kerekesnek készült, apja
műhelyében értő kézzel, megfontolt alapossággal forgatta a fentőket s a ráfokat. minden szerszámnak képes
volt nyelet cserélni, megfelelő fát találni. bármely
borókabokorban meglátta az ostornyélnek valót. Kezét
végighúzva a juharon, az akácon, a dión, bükkön,
cserefán, cseresznyén, egyből megmondta, milyen
szerszám, szekér- vagy keréktartozék lesz belőle.
Kerékfalnak, lajtorjának, tengelynek bükkfát, lőcsnek,
ágasnak eperfát, kerékagynak diófát, nyújtónak gyertyánt. örvendett a mogyorónak s a nyírfának is, de
apjától azt tanulta, egy kerekesnek leghálásabb
kőrisfából, vadkörtéből s szilfából dolgozni. Az szíjas,
az tart. Nem törik könnyen, sűrű az erezete s bírja a
terhelést. ha ezekből faragja a kerékfejet, fentőt, késefát,
biztos, hogy nem jő vissza cserére a fuvaros a jövő héten.
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hatvannyolcban rukkolt volt be katonának. ez
számára végzetesnek bizonyult. Az egyik regáti városban vikszolta a tiszti bakancsot egy este, s a zsebrádióban
hallgatta a Kossuth-adót. már csend volt a bakák közt.
villany leoltva, a hálóban mélyen aludt mindenki. A
szomszédos tiszti szoba előtt, szolgálat közben takarított,
majd cipőt pucolt, hogy kedveskedjék a századosnak. A
rádió csendesen duruzsolt. éjféltájt teljesen felcsavarta a
potméter gombját. A fennkölt zene mélyen a szívéig hatolt. még hangosította, hátha a többi magyar is meghallja.
és ekkor hirtelen kivágódott a tiszti szoba ajtaja, a
félmeztelen százados magából kikelve ugrott ki rajta,
neki tóninak, rávetette magát, s a földre teperte. előkapta
szolgálati fegyverét, a bakának szegezte, és ráordított: –
zárd el, te bozgor! – majd tóni fejéhez tartva elsütötte a
pisztolyt. A robbanástól tóni erőtlenül engedte ki kezéből
a rádiót, ájultan esett össze.
A teljes kaszárnya népe felriadt, felvinnyogott a
sziréna, sorakozót rendeltek el. tóni felügyelet alá került,
a tiszt pedig a tiszti fogdába. majd lefokozták, és áthelyezték valahová. tóni, az előrehozott leszerelés ellenére
is idegsokkot kapott, sokáig beszámíthatlan maradt. évek
teltek el, amíg visszanyerte bátorságát és emlékeit. önbizalmának azonban csak egy része tért vissza. önmagának árnyéka.
testileg ugyan csak annyi baja lett, hogy egyik
fülére nagyothallott, ám a magyar himnuszt még búcsún
sem merte énekelni. örvendett, hogy túlélte. Nem
nagyon beszélt erről az esetről senkinek. Nehezére esett
volna, hogy újra feltépje a sebeket. pedig rémálomként
gyakran előjöttek a kaszárnya képei. Nem hallgatott
többé rádiót, inkább fütyült. ezzel egyszersmind felejtett.

nádi suttogó 13.
Az ének lelki gyógyírként is bevált. Nősülni már nem tudott, félszegnek, nyomoréknak számított, amúgy viszont
örülni örült, hogy kapott ajándékba egy új életet.
éppen hazafelé tartott most is, amikor szembebicikliztem vele. intett, hogy álljak meg. gyerekként
élveztem fékezni, hát nagy kontrát vágtam, porzott belé
a felszegi út. huncut mosollyal, a foga között szopogatva
a szűrő nélküli szivarcsonkot, kért: – pétekke, adj öt lejt!
Szivarra, szivarra... osztán megadom – mormogta, mert
szégyellt kérni a háziaktól. megvolt ugyanis a napi adag,
de ő szeretett potyázni. mindig került valaki, aki adott
neki szivarra valót. belenyúltam a zsebembe, s a maradék
házszentelési bocskorpénzemet neki adtam. Nem győzött
hálálkodni. hosszan integetett utánam.
Sokáig nem találkoztunk. Néha, mikor eszébe jutott, elment egyet, világot látni. olykor ráakadt egy távoli
ismerős, vagy a helyi rendőr nyomozta ki hollétét.
ilyenkor aztán pár nap múlva előkerült. Addig csend volt
a faluban, majd újra belépett a köztudatba fütyülésével,
felejthetetlen mosolyával, humorával.
egyszer aztán egy nap csak annyit tudtak meg az
emberek a szakállszárítónál, hogy tóni eltűnt. Se szó, se
beszéd, elindult világgá. búcsúzás nélkül. Üzenetet sem
hagyott. és arra is nagyon vigyázott, nehogy valaki
meglássa. Csak úgy, a mezőn átvágva, nyakába vette a
határt, meg sem állt a következő faluig. onnan tovább.
„Körösztül a högyön, hogy hamarabb lögyön.”
mire itthon felocsúdtak, már a megyéből is kiment ejszen. Azóta nem látták. Csak szakadt, fosztos
kabátját találták meg a régeni vasútállomáson.
SEBESTYÉN PÉTER
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tisztelt Szépvíz községbeliek!
A decemberben kezdődő parlamenti mandátum az elmúlt időszak legnehezebb mandátuma lesz, ehhez hasonló talán csak az 1989-es forradalmat
követő volt. erre a mandátumra esik többek között a gyulafehérvári nyilatkozat 100 éves évfordulója, ami sok mindent maga után von. Számítanunk
kell a nacionalista hangok felerősödésére, arra, hogy a román többség az
elmúlt száz évet sikertörténetként fogja eladni, megünnepelni. Nekünk, magyaroknak ott kell lennünk, el kell mondanunk, hogy ez nem így van, és számon kell kérnünk a nyilatkozatban ígérteket.
emellett még két sarkalatos szempontból lesz teljesen más a következő
képviselői mandátum. A parlamenti képviselőknek és szenátoroknak vissza
kell térniük ahhoz a munkamódszerhez, amely a ’90-es évek végén és a 2000es évek elején volt jellemző, amikor összeállították az egyes települések
igénylistáját, és azokkal mintegy bekopogtak minden egyes minisztériumba.
Szükség lesz továbbá a következő parlamenti ciklusban egészségügy, oktatás, digitalizált állam, valamint visszaszolgáltatás terén is felülvizsgálni régi, 7-8 éves törvényeket, és szakértők bevonásával teljesen új törvénycsomagokat
megfogalmazni és benyújtani. Nem elégséges már az, hogy módosítunk egy-két törvénycikkelyt, teljesen új
törvényeket kell életbe léptetni. emellett felül kell vizsgálni a jelenlegi törvények végrehajtását is, így például az
adózásra vonatkozóét.
fontos továbbá a gazdaságfejlesztés. A parlamentből nem lehet gazdaságot fejleszteni, ellenben egy parlamenti képviselő vagy szenátor haza tudja hozni az ehhez szükséges információkat, illetve tudja befolyásolni a
közhangulatot ebben az irányban. példaként a tavalyi Ne ábrándozz, vállalkozz versenyt említeném, amelyet tánczos
barnával közösen szerveztünk, és amelynek eredményeképpen három új vállalkozás indult el Csíkban.
olyan erdély, olyan Székelyföld és olyan Csík építkezésében szeretnék dolgozni, ahol biztonságban vannak
a családjaink, és ahol nincsenek veszélyben sem a jogaink, sem a javaink. ehhez kérem bizalmukat december
11-én, illetve segítségüket az azt megelőző időszakban, hogy minden Szépvíz községi lakoshoz eljuttathassam az
üzenetünket: a parlamenti választások nem a képviselőkről, nem a szenátorokról szólnak, hanem a közösségről,
amelyik mandátumot ad nekik a munkához. jöjjenek el november során rendezvényeinkre, találkozzunk minél többször úgy, ahogy találkoztunk a Nád-dűlőn a káposztavágáson is, és mondják el véleményüket, meglátásukat,
észrevételeiket, mert jól dolgozni csak úgy lehet, ha önök munkát adnak nekünk.
KOROdI ATTILA, képviselőjelölt

Őrtüzek az
autonómiáért
A Székely Nemzeti tanács
felhívással fordult minden önkormányzathoz, civil szervezetekhez,
hogy az autonómiát szorgalmazó,
szimbolikus jelentéssel bíró tüzeket minden székelyföldi településen minél többen gyújtsák meg
október utolsó vasárnapján 17 óra
30 perckor.
Szépvízen a futballpálya
mellett gyűltek össze a helybeliek,
Csíkszentmiklóson pedig a Cseretetőn lobbant fel az őrtűz, annak
jeléül, hogy a székely közösségek
kiállnak az autonómia mellett.

Csíkszentmiklósiak a Cseretetőn

Szépvíz
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meghívó
November 26-án, szombaton este 8 órától
kerül megrendezésre a csíkszentmiklósi kultúrotthonban a

Katalin-napi Kosaras Bál,
amelyre szeretettel várunk
minden szórakozni vágyó házas és nem házas párt.
A jó hangulatot girdó zsolt
és zenekara biztosítja, valamint értékes
tombolanyeremények is lesznek!
belépődíj 25 lej személyenként.
jegyet váltani orbán Annánál lehet – 0743021838
Szervező – Csíkszentmiklósi nők Klubja

Süssünk, főzzünk valamit!
Sült csirkecomb tepsis burgonyával
8 db csirkecomb
1,5 kg burgonya
2 fej vöröshagyma
1 nagyobb kápia
só
feketebors (őrölt)
köménymag (őrölt)
1 csomag vaj (200 gr)
250 gr mozzarella sajt
oldalán sóval, borssal. Alufóliával letakarjuk és
A húst alaposan megmossuk, a burgonyákat, előmelegített 200 oC-os sütőbe mehet 60 percre, majd
hagymát meghámozzuk. A burgonyát karikákra vágjuk, levesszük a fóliát, a felszeletelt mozzarellát ráhelyezzük
a hagymát vékonyra szeleteljük. tepsibe tesszük a kocká- a combokra és a legnagyobb fokozaton szépen megra vágott vajat, mehet bele a burgonya, megszórjuk őrölt pirítjuk. bármilyen saláta illik hozzá.
köménnyel, sózzuk és kézzel kicsit átforgatjuk, majd jön
jó étvágyat!!
rá a szeletelt hagyma és a szeletelt kápia. erre tesszük a
FAZAKAS JUdIT
csirkecombokat, amiket kicsit bedörzsölünk mindkét

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
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KereSztrejtvéNy
boldogok, akik Krisztusban
halnak el
minden időben a társadalom
alapvető feladata volt, hogy az elhunytak
számára méltó temetkezési helyről gondoskodjon. A temető az a hely, ahol a
holttesteket örök nyugalomra helyezik, de
nemcsak a sírok összessége, hanem
közösségi hely is. Kapcsolat élők és holtak
között. Az ősök tisztelete nem más, mint
saját múltunk emlékének ápolása. Sajnos
ebben a rohanó világban egyre kevesebb
időnk jut arra, hogy néha megálljunk a halottainkról megemlékezni. általában halottak
napja környéke az az időszak, amikor felkeressük a temetőket, hogy lerójuk
kegyeletünket. évszázadokon keresztül a
szentmiklósi régi temetőbe temették el halottaikat nemcsak a szentmiklósiak, hanem a szépvíziek is, amely a templom
körül található. A szaporodó sírok és közegészségügyi szempontok miatt is 1879-ben új temetőt alakítottak ki Szentmiklós és Szépvíz között. A közegészségi jogszabály értelmében a temetők a lakott helyektől bizonyos távolságban,
fallal vagy árokkal körülvéve és fákkal beültetve működhetnek, a templomban való temetkezés, valamint a templom
körüli temetőhelyek kialakítása tilos. Közegészségi, de egyúttal kegyeleti szempontok alapján is az a szabály, hogy,
ha egy temetőnek a rendeltetése megszűnik, bizonyos időn át, (rendszerint 30 évig) pihenjen és a sírhelyeket ne dúlja
fel senki. Az élők kötelessége, hogy emberhez méltó körülmények között nyugodjanak szeretteik, hiszen a település
történetének egy-egy fejezetét alkotják. A rejtvény megfejtésében annak a kovácsnak a neve olvasható, aki a kovácsolt
bejárati vaskapukat készítette 1928-ban
az új temetőbe.
Vízszintes meghatározások
1. mondatelem. 4. pecsét, paca. 8.
zoltán, magyar költő, prózaíró. 10.
farmermárka. 11. Amely idő óta. 13.
Kézpénz röv. 14. Komponense, eleme.
16. falurészben van! 18. retesz, lakat.
19. Cecília bec. 21. portugália és
Spanyolország gkj. 22. pálinka. 24.
Megfejtés 2. része.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés 1. része. 2. tokaj-hegység
hivatalos neve. 3. bajor imre híres
szerepe, ... úr. 5. talján. 6. Nem fel! 7.
Dűlő
Szépvíz
községben.
9.
megvesztegethető. 12. Nem én! 15. ...
tojás, kotlott. 17. fejetlen lucas! 20.
páratlan sósav! 23. zambia és Ausztria
gkj.
NÉMETI KATALIN

