nádi suttogó

SzépVíz KözSég HAVILApjA

VIII. éVfOLyAm, 8. Szám, 2018. OKTóbEr
Fotó: Daczó Dénes

Tizenegyedik Szépvízi Káposztavágás és -vásár

H

a az idei szépvízi káposztatermés nem is kerül be a
rekordok könyvébe, helyesebben a jó káposztatermő
évek sorába, de a vágás és vásár annál szervezettebb,
gördülékenyebb, illetve sikeresebbnek mondható. Talán
akkor sem tévedek, ha azt mondom, hogy ennyi vásárlóra
még nem volt példa. Igaz, hogy ilyen sok káposztával beültetett területről sem beszélhettünk eddig.
Lassan-lassan kezd beérni munkánk gyümölcse, lassan-lassan a szépvízi káposzta megtalálja méltó helyét
és a káposztatermelő gazdáink arcára is mosoly ül, hiszen kezdik látni munkájuk hasznát. A visszajelzésekből
ítélve a jó tíz év alatt hosszú utat tettünk meg, hosszat
és eredményeset.
Egy mondatban, szervezetlen és szinte jövedelem nélküli
dologból – a káposztatermesztésből – egy szervezett, egy
profitorientált gazdasági ágazatot, egy családi kasszát bővítő
tevékenységet keltettünk életre, az örökségünkre építve.
Hogy hosszú vagy rövid ez a tizenegy esztendő, azt
ítélje meg mindenki belátása szerint, de számomra ez a
megtett út egy munkának az eredménye, egy megszervezett és lépésről lépésre felépített fejlesztés.

Valószínű már említettem és írtam is róla, ha nem is
résztelesen, de szükségesnek tartom emlékeztetni a tisztelt gazdatársaimat, hogy a vágás szervezett keretek közé
való terelése, az eladás megszervezése, az őrzés, a magés palántatermesztés, a felhagyott területek bérlése, az
öntözés megépítése, megszervezése, az ünnep megteremtése, a szépvízi káposzta imázsának megépítése számomra nem az elvégzett munka végét jelenti. További
elképzeléseim vannak, amelyért már lépéseket is tettem.
A feldolgozás, a kevésbé hasznos fejek értékesítése.
Ennek a megszervezése további feladatokat vetít elém,
de mondhatom elénk, hiszen csapatra lesz szükség mindezen dolgok megvalósításához. Olyan csapatra, olyan
emberekre, akik egy közös cél ügyében tudnak tevékenykedni és nem olyanokra, mint azok, akik a káposztavágás rendjét sem képesek betartani, nem tisztelve
falustársaikat, a közösséget.
Folytatás a 3. oldalon.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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KözérdEKű InfOrmáCIóK

SzépVíz KözSég önKénTES

Orvosi rendelők községünkben

TűzOLTóALAKULATA A

0761130217-ES

dr. Vitos erika családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
Kedd, csütörtök – 8–13 óra között
Telefonszám: 0266-325110.

dr. Vikárius Károly családorvos

TELEfOnSzámOn HíVHATó.

Ha megkésve is, de annál
nagyobb örömmel

Valóban örömmel közlöm a tisztelt
autóbuszozó, ingázó lakókkal, hogy
ha megkésve is, de elkészültek a
buszmegállók mindhárom faluban. A
késésnek több oka is van, de nem hiszem, hogy ilyen gondokkal, bosszúságokkal kellene
gyógyszertár
untassam önöket. A bosszúság maradjon nekem.
Szépvízen a gyimesi út 59 szám alatt
Amint látható, elegáns, tájba illő, az utazóközönséget
minden hétköznap 8–16 óra között van
kiszolgáló, az időjárás viszontagságaitól védelmet nyújtó
nyitva a Matricaria gyógyszertár.
építmények készültek.
Telefonszám: 0266-325283.
Csíkszentmiklóson a garden project gondos és gyors
munkája eredményeképpen a buszmegálló környezetének
értesítjük a lakosságot, hogy akinek kéménya kialakítása is megtörtént. Ugyanez Csíkborzsovában sajseprésre, kéménykarbantartásra van szüksége, érdeklődnos nem volt kivitelezhető, az útépítési munkálatokat előhet az alábbi telefonszámon:
ször be kell fejezni.
0745428560 Lakatos Vince
Szépvíz esetében, amint láthatják, a buszmegálló a
patak
mellé épült, a közbirtokossági irodán alul, hiszen
szépVíz Község poLgármesteri
az utazó közönség biztonsága, a közlekedésbiztonság ezt
HiVataLánaK ügyféLfogadási rendje:
tette szükségessé. Ugyanakkor közölni szeretném, hogy
Hétfő – Csütörtök: 800 – 1500
Szépvíz
esetében december elsejétől az autóbuszok oda
péntek: 800 – 1400
fognak érkezni és onnan fognak indulni.
Telefon: 0266-325282, 0266-325203
FERENCZ TIBOR
e-mail: frumoasahr@yahoo.com
polgármester
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
Kedd, csütörtök – 11–15 óra között
Telefonszám: 0266-325213.

anyaKönyV – 2018. október
elhalálozás:
Csíkszentmiklós – pál Antal
Csíkborzsova – Sárig Irén, Szakács Katalin
Bükkloka – bucur Terezia
szépvíz Község polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Csató-Kovács Csaba és Hatházi melánia
Lupașcu Adrian és pál Edina
Koncsag árpád-Loránd és Kovács-gegő zsuzsánna

Támogató a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a Communitas Alapítvány.

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. felelős kiadó: ferencz Tibor.
munkatársak: András róbert, András Ildikó, dr. balogh Attila, demeter Emőke-gizella, ferencz Angéla, gábor zoltán, györgy
mihály-Levente, Incze Sándor, Kenéz Szilárda-ágnes, Kovács Károly, Kovács Teréz, Lakatos István, németi Katalin, Szakács Adél, Szatmáry domokos-zsolt, Tamás Tünde, dr. Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, zakariás István, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy beáta. Korrektúra: ferencz márta-Erzsébet.
e-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. megjelenik 1450 példányban.
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Tizenegyedik Szépvízi Káposztavágás és -vásár
Folytatás az 1. oldalról. reggeli fényben, amire nem kaptam választ, de nem is biztos,
Végezetül engedjenek meg néhány gondolatot a ren- hogy fontos. Az viszont fontos, hogy a szépvízi káposztavásár évről évre nő, egyre többen jelentkeznek főzni, egyre töbdezvényről.
Tisztelt szépvízi, szentmiklósi és borzsovai káposzta- ben jönnek árulni. Ugyanakkor egyre több illusztris vendég
kíváncsi ránk, hisz idén potápi árpád jános, magyarország
termesztő gazdák!
A megnyitó beszédemben is említettem, hogy különös jó nemzetpolitikáért felelős államtitkára is megtisztelt jelenléérzés fogott el, örült a lelkem, amikor a fúvósok felvezeté- tével. A káposztavágás ma már egy igazi „kárpátmedencei”
sével felérkeztem a nádra, látva azt a sok mosolyt, mintha vásárrá nőtte ki magát. Talán ezt is szerettük volna.
Ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani mindazoknem is munkáról lenne szó. pedig munka volt, egy eredményes munka. Azt mindnyájan tudjuk, hogy az eredményes nak, akik az ünnepség szervezésében és lebonyolításában
munka megelégedéssel tölt el, mosolyt csal a gazdálkodó segítettek, illetve azon szervezeteknek, akik anyagilag is
ember arcára.Vagy talán a közös munka csalta az arcokra a támogatták a XI. Szépvízi Káposztavágást és -vásárt.
mosolyt, az elszármazottak, a vásárosok látványa? nagyon
FERENCZ TIBOR
sok kérdés fogalmazódott meg bennem ott, a gyönyörű
polgármester
Fotó: Daczó Dénes

Fotó: Daczó Dénes

Fotó: Daczó Dénes
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László Csenge rajza.
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tamás attila rajza.

zöldi péter rajza.

erőss áron rajza.
tamás szende rajza.

Lakatos noémi rajza.

László Hunor rajza.

Benedek-székedy péter rajza.
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Újkígyós is képviseltette magát a Szépvízi Káposztavágáson és -vásáron

mmáron tizenegyedik alkalommal került megrendezésre
2018. október 13-án a Káposztavágás és -vásár Szépvíz
testvértelepülésünkön, ahová Újkígyós Város önkormányzata is meghívást kapott.önkormányzati csapatunk
már csütörtökön útra kerekedett. A mintegy 500 km-es út
közben megcsodálhattuk Királyhágó magával ragadó kilátását. bucsa falu a Sebes-Körös partján fekszik, melyet
egykoron Erdély kapujaként is neveztek. Ezt követően a
méltán népszerű Tordai-hasadék mellett, a nagy múltú
város, Torda fő látnivalóját tekintettük meg, az évszázadok óta működő sóbányát, amely Erdély egyik legérdekesebb látványossága. A sóbánya napjainkban egy
turisztikai központ, illetve gyógyhelyként is funkcionál.
A közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága
közé választott föld alatti helyszín. A sóbánya páratlan sócsodákkal, sőt csónakázótóval is bír, de helyet kapott egy
óriáskerék, teke-, golfpálya és biliárdasztal is. A pénteki
napon meglátogattuk Szépvíz Község polgármesteri
Hivatalát, ahol betekintést nyerhettünk az ott folyó munkálatokba, feladatokba. A hivatal dolgozóit egy újkígyósi
termékekből készített termékcsomaggal leptük meg. Ezután a Szent Család gyerekotthonban élő gyermekeket látogattuk meg, ajándékul csemegekosarat, könyvcsomagot
és tanszereket vittünk, ezzel is örömet okozva nekik. A
délután folyamán először kirándulást tettünk az 1495
méter magas Szellő-tető közelébe, ahol szemet gyönyörködtető látványban volt részünk. Ezt követően látogattunk
el az ezeréves határhoz, gyimesbükkbe, visszafelé egy
rövid látogatás erejéig
betértünk a borospataki
Skanzenbe is. Szombaton részt vettünk a főzőversenyen. A rendezvény helyszínére, a náddűlőre lovaskocsikkal
utaztunk ki, melyet egy
környékbeli fúvószenekar kísért. A rendezvényt
Szépvíz polgármestere,
ferencz Tibor nyitotta
meg és köszöntötte a jelenlévőket, majd kulturális programok következtek. Az egész napos programok mellett lehetőség nyílt
helyi kézműves termékek vásárlására is. Csapatunk székelykáposztával és töltött káposztával készült Szőke
László és balázs zoltánné vezetésével, mely ételekkel III.
helyezést sikerült elnyernünk, amire nagyon büszkék vagyunk. A délelőtt folyamán sokan felkeresték sátrunkat,
ahol újkígyósi termékekkel (kolbász és pálinka) kedveskedtünk a betérők nagy örömére. A benkó Hús Kft. által

Fotó: Daczó Dénes
felajánlott kolbászból nem csak kóstoltatásra jutott,
hanem adományoztunk a helyi gyermekotthon részére is.
A rendezvényre Szépvíz további testvértelepülései (Szentgotthárd, Kutas, bázakerettye) is meghívást kaptak, akikkel az ott tartózkodásunk alatt baráti kapcsolatot sikerült
kialakítani. A káposztavágást és -vásárt egy színvonalas,
jó hangulatú vacsora követette, ahová Szépvíz képviselői, valamint a testvértelepülések küldöttségei voltak
hivatalosak.
A vasárnap reggelt szentmisével kezdtük a csíkszentmiklósi katolikus templomban. A gyönyörű őszi napsütésben a Szent Anna-tónál tett kirándulást követően
brassó óvárosába látogattunk el.
Hétfőn, hazafelé jövet
Segesváron a várban, a történelmi központjában tettünk sétát. A városban
született 1892-ben boldog
báró altorjai Apor Vilmos
mártír győri psüpök, aki
gyulán is szolgált plébánosként. de érdekességként
említendő még, hogy 1431ben itt született Vlad Tepes
is, akit az utókor dracula
néven ismer.
Ezúton is szívből köBogos Bernadett rajza.
szönjük Szépvíz testvértelepülésünknek, hogy részt vehettünk az immár hagyományosan megrendezett káposztavágás- és vásáron, ezzel
felejthetetlen élményben részesültünk!
Balázs Zoltánné, Gombkötőné Kmetykó Bianka,
Gógné Gedó Ildikó, Stefula Szilvia,
Susán Éva, Szebellédi Zoltán,
Szőke László, Virág Gábor
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márton áron püspökünk boldoggá avatásáért

özel négyszáz felcsíki egyházi
kórustag zarándokolt rómába
idén októberben, hogy márton áron
püspök boldoggá avatásáért közbenjárhassanak, részt vehessenek a magyarok nagyasszonya búcsún és nem
utolsó sorban, részt vehessenek a
szerdai pápai meghallgatáson.
Erre a zarándoklatra több hónapja
készültek a szervezők és résztvevők
egyaránt. A zarándoklaton a csíkszeredai millenniumi-templom kórustagjai, a
csíksomlyói plébánia, Csíktaploca,
gyimesfelsőlok,
gyimesközéplok,
balánbánya, Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkrákos, göröcsfalva, Csíkvacsárcsi, Csíkcsicsó,
madéfalva, delne, Csíkpálfalva, Csíkszentmiklós, Csíkborzsova és Szépvíz
egyházközségek kórustagjai vettek
részt. A szépvíziek csoportját gábor
zoltán plébános és Incze Sándor kántor
vezette, akik egyben a zarándoklat fő
szervezői is voltak.
A megérkezésük után, vasárnap, a
kórustagok szentmisén vettek részt a
római Szent Ignác-templomban. A
szentmise főcelebránsa gábor zoltán
plébános volt, a szentbeszédet pedig
fanea józsef atya mondta.
Hétfőn, a magyarok nagyasszonya ünnepen, a kórustagok népviseletben jelentek meg. A szentmisét a
Szent péter-bazilika katedra-oltáránál palánki ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be.

Fotó: facebook

a szépvízi zarándokcsoport és tamás józsef segédpüspök.
A főcelebráns a misén megemlékezett
márton áron püspöki kinevezésének
80. évfordulójáról is, akinek boldoggá avatási eljárása folyamatban
van a Vatikánban. Ezen az ünnepen
többek között részt vett Semjén zsolt
miniszterelnök-helyettes, HabsburgLotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet és Kovács ádám
zoltán, magyarország római nagykövete is. A szentmise zenei szolgálatát
a csaknem négyszáz énekesből álló
kórus végezte. A résztvevők beszámolója szerint felemelő, megható és
szavakkal el nem mondható érzés volt
a Szent péter-bazilikában énekelni. A
szentmise után a zarándokok 8 képviFotó: facebook

a csíkszentmiklósi és borzsovai kórustagok

selője állófogadáson vett részt a
római magyar Akadémián, ahol
szépvízi és más székely termékeket is
kóstolhattak a jelenlevők.
A szerdai pápai audiencián Tamás
józsef segédpüspök vezette a népviseletbe öltözött zarándokokat, akik a
Szépvíz zászlót, illetve magyar és
székely zászlókat vittek magukkal. A
csoportnak külön helyet biztosítottak
a Szent péter-téren. A személyes találkozás alkalmával, borboly Csaba,
Hargita megyei Tanácsának elnöke –
aki szintén elkísérte a meghallgatásra
a zarándokcsoportot – ismertette a látogatás célját a Szentatyával, majd
gábor zoltán plébánossal és Incze
Sándor kántorral együtt átadták a zarándokok ajándékát, egy fotóalbumot, amelyben csíki településekről
készült fotók szerepelnek. Ezt a kiadványt ferencz győző szerkesztette, a
fényképeket dr. fodor István és
dezső László készítették. A meghallgatás alatt végig, a zarándok kóruscsoport énekhangja töltötte be az
egész teret.
A nagy létszámú zarándokcsoport
az audiencia után haza is indult, lelkiekben megerősödve és a ott tapasztalt élményektől feltöltődve.
Forrás: www.szekelyhon.ro
www.facebook.com
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Ha tudnátok mennyire szeretlek, örömötökben sírnátok!

letem egyik nagy ajándéka, hogy
eljutottam medugorjéba!
2018. október 1-jén érkeztünk
meg, és már az első pillanatban megtapasztaltam, hogy szükségem volt
erre a zarándoklatra, mert rengeteg
hálával tartozom a Szűzanyának.
Az érkezésünk utáni hálaadó
szentmise, már egy lelki békét, megnyugvást sugallt számomra.
mindannyiunkban kavarognak
olyan titokzatos vágyak és indítékok,
amelyeket ki kell mondanunk, vagy
ki szeretnénk fejezni önmagunkat,
beszélni szeretnénk önmagunkról
anélkül, hogy elutasítanának, megítélnének vagy kikacagnának.
Úgy gondolom, hogy medugorjéban ezt meg tudtam tenni és úgy éreztem, hogy a Szűzanya elfogadta
szándékaimat és közbenjár értünk
Szent fiánál. Azt a nyugalmat, amit
ott éreztem, még sehol sem tapasztaltam életem során. medugorjéban értettem meg igazán, hogy mennyire
fontos a rózsafüzér mindennapos elvégzése, vagy a szentségimádás, ami
több nyelven hangzott el és mégis
együtt végezte mindenki. Elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha itthon is templomunk tele lenne a
szentségimádási napon.

Hihetetlen, hogy milyen nagy lelki
fegyver a rózsafüzér és a szentségimádás! Egy végtelen belső béke,
öröm tölti el az ember szívét.
Alkalmam volt megtapasztalni,
hogy a Szűzanya velünk van, ott azon
a helyen, a jelenések Hegye alatt,
hogy ott kaptam valami plusszot,
amit idáig figyelmen kívül hagytam,
a megbocsátás kegyelmét! Akkor
döbbentem rá, hogy előbb kell szeretni és utána megváltoztatni valakit.
fontosnak éreztem a lelki vezetést,
mert egyre jobban fel tudtam fedezni
az Isten és a Szűzanya működését.

Hála a lelki vezetőknek: györgy
mihály-Levente atyának, dr. Kerekes
László atyának, both dávid atyának
és Kovács józsef atyának, hogy
egyengették lelki utjainkat.
Szeretettel és tiszta szívvel kérem a
jó Istent, hogy minél többen tudjanak
eljutni medugorjéba, megtapasztalni
és látni azt, amit ott és akkor történik,
mert elég nehéz szavakban foglalni.
A Szűzanya legyen közbenjárónk
az ő Szent fiánál mindenkiért!
SZaKáCS DÉNESNÉ, MáRIa
Csíkszentmiklós

római zarándoklat – gyerekszemmel

A

zon a reggelen, amikor elindultunk, még nem is tudtuk, hogy milyen hosszú út vár ránk. de amilyen hosszú
volt, annál élménydúsabb. A 27 óra alatt sokat énekeltünk és kacagtunk. mikor megérkeztünk Olaszországba,
megálltunk páduában, ahol megnéztük a Szent Antal templomot. rómába megérkezve elfoglaltuk a szállásunkat.
Vasárnap megnézhettük a Colosseumot és az első barokk templomot, ami hihetelenül gyönyörű volt. Itt énekeltünk
és megtekinthettünk egy fényjátékot is. Hétfőn a Szent péter-bazilikában énekeltünk. persze, volt olyan nap is, amikor
nem csak énekeltünk, hanem megnéztünk róma nevezetességeit. Ellátogattunk a Spanyol lépcsőhöz, volt városnézés,
és voltunk a Trevi-kútnál is. Eljött a szerdai nap, amelyet szerintünk mindenki a legjobban várt, amikor a pápai audiencián részt vehettünk, énekelhettünk. Közelről láthattuk a pápát, amit nem minden ember mondhat el. Sok idegen
kért tőlünk képet, mert székely ruhában voltunk. Az audiencia után, még aznap délután haza is indultunk. pénteken
hajnalban szerencsésen hazaérkeztünk.
nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogatta az utazást!
Iskolai zarándokcsapat.

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!

8. nádi suttogó
becsület és egyenes beszéd

L

elki, szellemi felüdülést jelent szólásaink-mondásaink
világában kalandozni. ízlelgetve a gyöngyszemeket,
mintha egy időutazáson vennénk részt. Egy rendezett, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó társadalomban találjuk magunkat. Elődeink világa ez, ránk bízott hagyaték, mely
iránytűként működik számunkra, a mai ember számára.
pedig „nem volt gyöngy az élet” (akkor sem) – mondta pál
Antal bácsi.
Hát nem volt gyöngy az élet. A nyugodt hangban nyoma
sincs az elkeseredésnek. Csak összegezi a kilencven és valahány évet, amit a háta mögött hagyott. A sokat látott, sokat
megélt ember bölcsessége sugárzik belőle. rendszerek s határok változtak, de ő falus-társaihoz hasonlóan maradt. élt,
mint ábel a rengetegben, volt gazdálkodó, gyári munkás.
Temetett s keltették halálhírét. Háborúban nem volt. Ezt
mári, a vén cigányné kártyából megjósolta már akkor, amikor az első katonai behívóját kézhez kapta. Ő megtette azt,
amit Isten s ember elvárt tőle, hisz az Úr kétszer is visszaküldte: dolga van még idelent. példát kell mutatni hitből,
emberségből, kitartásból, az újrakezdés lelki erejéből. A temetésére megvásárolt pálinkát megitták. majd vesznek
mást. A szeme huncut villanása jelzi, hogy élvezi a helyzetet.
Az ő órája még nem jött el, de ha eljön, akkor eljön. Aki megszületik, az meg is kell haljon. Aminek jönni kell, az jön.
megelégedés van a hangjában, ahogy beszél életéről, koráról. Sokat élt, mint a hegyek, de volna egy kívánsága. jó
volna, ha a mondás beteljesedne, miszerint élj sokáig s halj
meg hamar. Hála Istennek még fennjár, egyedül intézi a ház
körüli munkákat, pedig még egy tehén is van. Kell a jó házi
tej az unokáknak, a családnak, mert ez a bolti tej nem ér
semmit. bár a feje már nem a régi, tompul, mint a putregályos csutak, de azért nincs baj. Egy kis segítséggel még jól
elboldogul. Szüleiről, mint követendő példaképekről, tisztelettel, szeretettel beszél. így kilencvenévesen is, édesapámnak, édesanyámnak nevezi őket. nekik köszönhetően az
életben jó irányt követett. Tanácsot lehetett kérni, támaszkodni lehetett rájuk. Úgy viseld magad, hogy ha a kutya
ugat, ne félj, hogy utánad jönnek, mondta az apja. jól megjegyezte ezt a mondást. pedig a kísértés nagy volt. A nehéz
körülmények sokszor görbe útra csábították az embert. Azt
sem felejtette el, hogy ahova nem tettél, onnan ne végy. Ezelőtt a téli tűzifát az erdőn felhasogatták, összerakták, s ott
száradt meg. nem kellett félni, hogy ellopják. de most
hagyja ott az ember! másnap már mehetne utána, üresen
térne haza. A mezőről még a boglyákat is elhordják. megváltozott a világ. rosszabbra. Sok emberrel, sokfélével volt
dolga az életben, minden erdőben van száraz fa, de ő arra
vigyázott, hogy a szájából segget ne csináljon. A székely
nemcsak abban különb, hogy több szalonnát eszik, mint
más. A becsületet hamar el lehet veszíteni, de visszaszerezni
annál nehezebb. Az ember az ígéretét tartsa meg. ne cigánykodjon. Az itteni emberre mindig ez volt a jellemző: becsület
s az egyenes beszéd. Igaz, erre sokszor rá is fizetett.
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Tarts attól, aki állandóan a földet nézi. Az nem egyenes
ember. életrendje, világszemlélete modell értékű. Eszerint
az egyenes beszéd, az adott szó betartása hitelessé teszi a
közösségi életet, az emberi kapcsolatoknak az alapját képezik. S nincs ez másképp az Istennel fenntartott kapcsolatrendszerben sem, melynek folyamán személyesen létesít
kapcsolatot, párbeszédet a fennvalóval, kéri segítségét a
földi problémák megoldásához. Történt, hogy egy fiatal, két
gyerekes család veszíti el az édesanyát. A tragédia után a férj
segítséget kér az Istentől gyermekei felneveléséhez. Kérése
az, hogy addig éljen, míg gyerekeit iskoláztatja, elindítja az
életbe. Ha tovább él, az már ráadásnak számít. Több évtized
múlva, a gyerekek már felnőttek, kenyérbe léptek, lett ismét
beszédtéma a „szerződés”. A bensőséges beszélgetés során elhangzott kérdés talán természetes is volt: – Te, nem beszélsz
még az Istennel, hogy adjon még egy kis időt? A válasz egyértelmű volt: – Az Istennel nem cigánykodunk! ráadás nem volt.
mint mondta, sokféle emberrel volt dolga az életben. Voltak képmutatók, tudja olyan oltárra-mászók, nagyszájúak, bőbeszédűek. A borjút az anyjából ki tudták volna beszélni,
pedig a sok beszéd szegénység. de legjobban a felkapaszkodottakat, a főnökösködőket utálta, akik elfelejtették, hogy
honnan jöttek. Az hitték, hogy a szék a seggükhöz van nőve.
Elfelejtették, hogy az Isten létrájának két ága van. Az egyiken
fel s a másikon le. de hát ilyen az élet. nem vagyunk egyformák. Ha a szart a polcra felteszed, megpimpósodik. S aztán
ha az ember megmondta nekik a szájaízét, akkor csak néztek,
mint a holló a lófejbe.
életét a falu rendje szerint élte, úgy, ahogy az öröklődött apáról fiúra, egyik generációról a másikra. Ez a rendszeresség biztonságot nyújtott a családnak, kiszámítható
életet. Segíts magadon, s az Isten is megsegít alapon folytak napjai, hisz a sült galamb nem repült a szájába. A gazdaember szívósságával dolgozott meg mindenért, de tudta,
hogy a munka az emberé, az áldás az Istené. munkájára
Isten áldását kérve járt templomba, mert az imádság nem
esik a porba. örömét lelte gazdasága gyarapodásában,
mert bár a van-nal baj van, a nincs-el még több a baj, s
tudja, hogy a pénz az istállóban van, a házból csak kimegy. Az örökölt, jól bevált szokásrendhez igazodva végezte munkáját. Szent mihály napjáig vetett, mert Szent
Ferenc üres tarisznyával jár. Ősszel szántott, ugyanis az
őszi szántás fél ganézás. nagy szeretettel emlékszik viszsza a kaszálások idejére péterhavasában. Olyankor az
egész hegy benépesült. Esténként minden nyárolónál
égett a tűz, mintha a csillagok leköltöztek volna a földre.
S, ha a „delnei nap” is felkelt, szinte úgy lehetett látni,
mint nappal. magdolnakor (július 22) a szénás szekerek
egymást érték hazafelé a Szénás-úton. Volt munka, de
volt vidámság is.
A szerszámokat is időben rendbe kellett tenni. Ha szükség volt, újat csinált. Télen szekeret, nyáron szánt. Tudta,
hogy melyik fából mit lehet csinálni. Szerszámnyélnek
bükkfát, gyertyánt használt, főleg bükköt, mert a gyertyán nehezebb s hideg. mindig fiatal tőfát választott.
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Házépítéshez boronának s deszkának pedig télen erdőltek, mert télen a fenyőben benne van a szurok s tovább tart,
ellenállóbb. rendezett életében a dolgokat fontossági sorrendben kezelte, vigyázott, hogy a szekér ne kerülje meg a
lovakat. Ha igaza volt, nem engedett a negyvennyolcból,
de tudta, hogy a tinó megy a vályúhoz, s nem a vályú a
tinóhoz.
gazdálkodó életébe az időjárás szólt bele időnként. Ha
kövér május volt, reménykedett, hogy jó termés lesz az őszszel. áprilisban lehet hét tél, hét nyár idő, de a májusi időjárás a fontos. Olyan idő kell legyen, mint a tej s a málé. Ha
nem, akkor az állatok ehetik a télen az időt töltött szénát. A
gazdák még a jó, becsületes juhpásztort is elveszíthetik. A
borzsovai sereg mellé felfogadott román mondta:
„Ha az Isten idő adja,
Túró, orda mind kiadja.
Ha Isten idő nem adja,
Úgy elmegyek Móduva,
Sose látom Borzsova.”
Igaz, a gazdaember sokszor a kárából él. Volt, hogy télen
későn havazott le, de tudta, hogy Csíkban a farkas nem eszi
meg a telet. Lesz még ideje erdőlni. Az ökrök az istállóban,
a szán elő van készítve. A tarisznyába a feleség bepakol, a
szalonna s a kenyér jó útitárs, de a feles sem hiányozhat. A
komájával hazahozzák a jövő téli tüzelőt. Ő nem jár úgy,
mint az egyik falubelije, akinek harangszó nélkül égett el a
csűrje. figyelte az időjárás alakulását. A változó Hold állásából állapította meg, hogy abban a hónapban lesz-e eső. Ha
a sarlóból kifolyhat a víz, akkor csapadékot várhatott, ha viszont hátra volt dőlve, akkor eső nem lesz. Hiába is kérné.
Habár az esőt s a gyermeket nem kell kérni. jön az magától.
Az öregek meg tudták jósolni az időjárás változását is. A
szabadban töltött hosszú idő alatt megfigyelték azokat az
apró jeleket, amelyek alapján előre látták, hogy mi várható.
Kaszáláskor sokszor megesett, hogy reggel jó eső jött le, de
egy félóra múlva már mehettek dolgozni. Az édesapja megmondta, reggeli vendég nem ül estig. Ahogy cseperedett, a
saját bőrén tapasztalta meg az idősebbek tanácsainak igazságát. Szent György napja előtt ne feküdj a földre, mert megharap a béka, az ősz közeledtével pedig: szeptemberben ne
fürödj a patakban, mert a szarvas belepisilt.
életéből nem hiányzott a humor, a tréfa, a furfangos észjárás. Szüksége is volt a humorára, a furfangra, mert sokszor
átsegítette az élet nehézségein, ki tudta vágni magát a szorult
helyzetekből. Igaz, volt eset, mikor későre gondolkozott meg,
de hát a mondás szerint: a székelynek van esze, csak nincs kezeügyibe. Valahányszor összekerültek a kalákák vagy, ünnepnapok alkalmával, mindig volt helye a viccnek, az egymás
ugratásának, a humoros történeteknek, meséléseknek. Történt,
hogy egy alkalommal a feleség az asztalra tette az ételt, egy
lábos még gőzölgő tejfölös, túrós puliszkát. A férj látta, hogy
a puliszka túlsó fele tejfölösebb. megfogja a lábost, maga felé
fordítja mondván: Ezt a lábost én vettem volt két krajcárért!
A feleség is rögtön észrevette, hogy miről van szó. Visszafordítja a lábost: Sze' hát nem is vala olyan drága!
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Egy másik esetben a fiatal házasember ugratja az idősebbet: bátyja, maga az asszonyt egy éjjel hányszor? Az
idősebb ránéz, s elmosolyodik: Küldd át este, s reggel megmondja!
A beszélgetések alkalmával megtárgyalták a faluban történteket is, véleményt alkotva az eseményekről, az események szereplőiről. A véleménynek, a falu szájának
közösségformáló, visszatartó ereje volt. Arra ösztönözte a
közösség tagjait, hogy beilleszkedjenek a közösségbe, betartsák az együttélés szabályait. megszólták a részegest, aki
délben már nincs a reggeli nyálával, s a leányról, aki szerette
a változatosságot, azt mondták, hogy kajtár az eleje. A főzésben járatlan menyecske a falu szerint ekképp fohászkodik:
Istenem, Istenem
Sugározd meg nékem,
Túrós pityókalevesbe,
Kell-e petrezselyem?
A nagypolitikában történtek is elviselhetőbbek voltak, ha
humorral közelítették meg őket. Erdély elcsatolásának traumáját is csak ilyen módon lehetett feldolgozni. Akkoriban
járta a mondás, miszerint: tudtuk, hogy jól harcoltunk, de a
világért sem gondoltuk volna, hogy egész Romániát Erdélyhez csatolják.
Szegénység volt, mondja. főleg a pénz volt kevés. A család fenntartásában a gyerekek is részt vettek. A fiuk pásztorkodtak, vagy elmentek szolgálni egy-egy módosabb
gazdához, a leányok pedig cselédnek a városba. Ipar nem
volt, így az állattenyésztés, földművelés, az erdő maradt
mint megélhetési forrás. Ez a leszűkített élettér a közösségben egy beosztó, a holnapot mindig szem előtt tartó életformát alakított ki. A nehéz munkával előállított javakat
megbecsülték, vigyáztak rá, mondván: amit a kapun bevittél,
azt többet ki ne. A fölöslegessé vált tárgy, a félig elhasználódott eszköz nem került rögtön a tűzre. így a valamire még
jó lesz alapon félretett dolgok őrződtek meg nagyszülőktől,
dédszülőktől, és váltak számunkra érzelmileg értékes tárgyakká. A még használhatóakat megjavították, a ruhaneműt
megfoltozták. Szebb a foltos, mint a rongyos.
A család asztalára kerülő élelmet sem pazarolták egyszer
dobi, máskor kopi módon. Hagyj ma és holnap is lesz tartották, s minden napra jut kenyér az asztalra. A kenyér, még
a rozskenyér is szűk volt. A búza még meg sem termett ezen
a vidéken. Itt nálunk hat hónap hideg, s hat hónap nap
meleg. A kenyeret követelő gyerekeket így intették türelemre: csücsülj csóró, ne kenyerezz, fő a pityókaleves. A pityóka volt az az élelem, amelyik szinte naponta fennjárt, s
mely az ínséges időkben kisegítette a bajból az embereket.
Különböző módon elkészítve került az asztalra: kelj fel pityóka, feküdj le pityóka. S ha tényleg nagy volt a szükség,
akkor a kicsi pityókát a naggyal ették. Legalább a hasukból
a szükséget kiűzték.
Ez a szemléletmód, az anyagi javak e szigorú beosztása azonban nem jelentett feltétlenül fukarságot.
Folytatás a 10. oldalon.

10. nádi suttogó
A fukar, a zsugori embert megszólták, kipellengérezték,
két krajcárért a kecskét kib.... a hegyre, s nincs kizárva, hogy
rosszat is kívántak neki: füvesedjen be az udvara.
Vicces esetek is előfordultak, meséli nevetve. Idősebb
házaspárnál a feleség készül a rórátéra. felkel, meggyújtja a tüzet, hogy amire hazajön a miséről, melegedjen
a ház. (A reggeli tűzgyújtás az asszony dolga volt). A férj
a jó meleg cserge alatt az ágyban maradt. A feleség elmegy, az ember felkel, s egy csésze vizet beönt a kályhába. ne égjen hiába az a tűz. jó óra múlva hazajön a
feleség, s kinyitja a kályhaajtót. összecsapja a két kezét:
Szent Isten, ennyire megöregedtem, de olyant nem láttam,
hogy a kályhában a fa megzúzmarásodjon.
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na látja, nem volt gyöngy az élet. Volt jó is, volt rossz is,
amilyent az Isten kirendelt. Itt születtem, s itt is temetnek el.
most már meg van a két éjszakás panzió is. Onnan visznek
a temetőbe. de egy dolognak örvendek: mindig a magam
ura voltam.
A szövegkörnyezetbe foglalt gyűjtés anyaga a Kapcsok.
Emlékek Csíkszentmiklós történetéből című kötetben jelent
meg. A 2018-as Székely Kalendáriumban közölt részlet ezen
a címen látott napvilágot.
LaKaTOS ISTVáN

így születtél
Te is picasso egyik
nagy műve vagy.
Téged is megalkotott, lásd!
Arcodon az ecsetvonás.
Akkor alkotott, amikor
szíve fájdalma nagyobb volt.
mikor a bánat palettává változott.
Ecset volt a megfáradt gyötrelem,
melyet a keserűségből emelt,
és az emberekbe belelehelt.
Alkotott, mert fájt a szíve,
alkotott, mert így szerette.
bánata volt a gyásznak,
mint a sötét éjszakának.
fáradt teste gyöngén alvadt,
roskadt szíve lassan bágyadt.

név nélkül!
Ezúton közlöm községünk lakóival, hogy a hatalmi boszorkányüldözések községünket is elérték. Ennek eredményeként lekerült a hivatal homlokzatáról a Községháza
felirat, a székely zászló és a táblák is a törvényes formában lettek elhelyezve, vagyis a román a magyar fölé és
nem egy szinten.
A dan Tanasă-féle nemzetféltés következményeképpen a tavasszal felszólítottak, majd törvényre adtak a községháza felirat, a székely zászlók jelenlétéért a hivatal
homlokzatán, valamint a táblák elhelyezése miatt.
mindez megtörtént az esetleges kisebbségérzetük elkerülése véget, így hátha gyorsabban tudatosul bennük,
hogy itt minden az övék.
pedig az írások szerint immár ezer éve apáink földjén
élünk, itt Székelyföldön!
FERENCZ TIBOR
polgármester

Lásd, így születtél:
lassan felépültél s kész lettél.
boldog vagyok, hogy velem élsz,
mert veled egész lett a fél.
BOGOS BERNaDETT,
VII. osztály, Szépvíz

Barátságos, meleg otthon
Itt van béke, szeretet,
mely tehet kedvedre eleget,
gondoskodó kéz,
mely feléd néz.
Vidám arc,
mely aztán álarc,
ráncos kéz,
mely aztán nem lész.
LáSZLÓ CSENGE – VII. osztály, Szépvíz
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mesék szárnyán, szülőföld ölén

A

z októberi hónap bővelkedett iskolai versenyekben,
játékos alkalmakban.
Október első napjaiban szerveztük iskolánkban a mesemondó délutánt, melyre közel negyven diák nevezett be
három kategóriában: I–II osztály, III–IV, valamint V–VIIIas korcsoportokban. benedek Elek születésének évfordulója alkalmából (szeptember 30.) hirdette meg a Csíkmadarasi Kiss ferenc általános Iskola munkaközössége a
mesemondó versenyt, melyhez mi is lelkesen csatlakoztunk. Az október 8-án megtartott mesemondó délutánon
Antal Eszter I. osztályos, pora Ildikó III. osztályos, Lukács
Hajnalka IV. osztályos, bogos Orsolya V-es, valamint
Abos Károly VII. osztályos tanulók bizonyultak a legmeggyőzőbb mesemondóknak. Ők képviselték iskolánkat a
megyei megmérettetésen, melyre október 11-én került sor
Csíkmadarason. maroknyi csapatunk kiválóan helyt állt,
és nem jöttünk haza üres kézzel: Antal Eszter III. helyezést
ért el, pora Ildikó dicséretben részesült, bogos Orsolya II.
díjjal büszkélkedhet.

A 14 év fölötti diákok egy kicsiny, de annál lelkesebb
csapata október 18-án részt vett a Kájoni jános megyei
Könyvtár által szervezett általános műveltségi kvíz-vetélkedőn, melyen mind általános műveltségükről, mind
pedig ügyességükről és gyorsaságukról is meggyőzték a
szervezőket. Iskolánk képviselői: deák dorottya, bálint
dorka, fazakas júlia VIII-os, és Abos Károly VII-es tanulók voltak. Legfiatalabbakként is remekül helytálltak,
hiszen 14 versenyző közül ők mind benne voltak az első
tízben. Sőt, Abos Károlynak még egy első helyezést is sikerült elérnie. jó hangulatban telt a verseny, hiszen mind
a diákok mind pedig az őket követő felnőttek kiválóan
szórakoztak, és élvezték a kvízzel járó izgalmakat.
gratulálunk mindannyiuknak, és további sikeres versenyzést kívánunk!
TaMáS TüNDE
magyartanár
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Idősek bálja Csíkszentmiklóson
Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen gyorsan
rohan az idő, s csak arra érdemes időt szánni, ami a lelkünket felüdíti, mások életét könnyebbé teszi, mondja
robert Lawson és azt kell mondanom, hogy A CsIE idősek
klubja számomra a legjobb bizonyíték arra, hogy az előbbi
idézet igaz. nem egyszer mondtam, írtam már azt, hogy
rengeteg mindent tanultam a csíkszentmiklósi idősektől
és ez nem volt másképp az idei Idősek bálján sem, kivéve
azt, hogy most a gyulafehérvári Caritas máréfalvi mentálhigiénés Idősek Csoportjától kaptam egy újabb leckét.
Tavaly beszámoltam már arról, hogy a Szépvízi Őszirózsa
Idősek klubja is csatlakozott a bálozó szépkorúakhoz,
idén a tavalyi csoport a máréfalvi idősekkel bővült. A vendég szépkorúak egy csodálatos énekkel, verssel és rengeteg humorral tűzdelt előadással örvendeztették lelkünk,
melyet ezúttal is köszönünk nekik. Az előadás azokat a
gondokat, nehézségeket mutatta be, amelyekkel nap, mint
nap találkozunk, s mivel ők már átmentek egy-két ilyen
nehézségen, rájöttek arra, hogy néha egy kis humor segít
azon, hogy másképpen nézzünk szembe a kihívásokkal.
jó volt hallani azt a humort, csavaros észjárást, melyről a
székely nép híres, mely erőt adott a mindennapokban, és
csodálni a saját készítésű jelmezeket.

A bálról röviden csak annyit, hogy ettünk, ittunk, mulattunk, játszottunk, nevettünk és táncoltunk. A máréfalvi
idősek ugyanolyan belevaló, életvidám társaság, mint a
szépvízi vagy szentmiklósi idősek, akiknek nem számít
az, hogy gombokat kell számolni, hajat mérni vagy wcpapírból ruhát készíteni, kipróbálják és a legnagyobb élvezettel végigcsinálják.
Köszönjük a szépvízi és máréfalvi vendégeknek a
résztvételt, a szentmiklósi házigazda időseknek a meleg
fogadtatást, a CsIE tagoknak a terítést, felszolgálást és a
Hentes Csapatnak a finom vacsorát.
aNDRáS ILDIKÓ

Az ülkei falunapokon
Az idei év augusztus második hétvégéjén tartották a X. Ülkei falunapokat, amelyre csapatunk mellett a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság is ellátogatott, hogy együtt ünnepelhessünk az ülkei barátainkkal.
megérkezvén nagyon jó érzés volt találkozni az ismerősökkel.
Csapataink, a korábbi évekhez hasonlóan, részt vettek a főzőversenyen, amelyre ezúttal 5 csapat nevezett be, és a
vele párhuzamosan zajló minifoci bajnokságon, amelyen 4 csapat versengett egymással.
nagyon jó volt a hangulat. Amíg a főzősátrak alatt
rotyogtak az ételek, addig a pályán szép számmal
estek a gólok.
délután sor került ezen versenyek kiértékelésére,
amely során a főzőversenyt, nagy örömünkre, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság csapata nyerte meg, míg
a minifocin a CsIE szerezte meg a második helyet.
Ezt követően kulturális műsorokat, különböző előadásokat nézhettünk meg, majd ezt követően csapatunk néhány tagja az ügyességi játékokban
jeleskedett. Este pedig kezdetét vette a karaoke est,
amely tábortűz körüli gitározással zárult.
Csapatunk egy része az estét Ülkén töltötte és részt
vett a rendezvény másnapján tartott tűzoltó napokon.
Számunkra mindig öröm részt venni ezen a rendezvényen, reményeink szerint a jövőben is részt tudunk venni, ezek
mellett csapatunk számára ezek jó alkalmak csapatépítésre, s mindig jó, amikor szabadidőnket a csapattal tölthetjük.
ERőSS ENDRE

OLVASSA SzépVíz KözSég InTErnETES HOnLApjáT
A WWW.SzEpVIz.EU CímEn!

2018. OKTóbEr

nádi suttogó 13.

Idén is volt Konyhák Csatája fesztivál
A Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület (CsIE), a Hendélután 4 órától került sor a főzőverseny eredményhirtescsapat, az Idősek klubja és az önkéntes tüzoltó csapat detésére, amelyet a Csíkborzsovai férfikórus csapata nyert
közösen – idén harmadik alkalommal – szervezte meg. Eközben a minifoci bajnokság is véget ért, amelyen
meg, számunkra az év második fő eseményének számító a szépvízi Hegyútja csapata végzett az első helyen.
Konyhák Csatája fesztivált.
Ezek után következtek az ügyességi játékok felnőtteknek, amelyet mindenki nagy izgalommal követett végig.
Szombat este a kiváló hangulatot a Teddy Queen koncertje fokozta tovább, majd ezt követően Seres Adél lélegzetelállító előadását csodálhattuk meg.
Az első napot éjfélkor a tűzzsonglőr produkciója zárta,
amely rendkívül látványos volt, az ember lélegzet visszafojtva figyelte minden mozdulatát, majd az előadás tábortűzzel ért véget.
A rendezvény másnapján a mesterszakácsok, a segítőikkel együtt, már korán nekifogtak az adott konyha jellegzetes ételeinek az elkészítéséhez.
Idén is volt házi kenyér és sütiverseny, majd a kultuEzen alkalomból idén, a korábbi évekkel ellentétben, rális és sportprogramok kapták a főszerepet. A nyírő jóhárom helyett négy konyha: a román, a magyar, a székely zsef általános Iskola színdarabja mosolyt csalt a
és az örmény konyha mutatta be arculatát, jellegzetessé- közönség arcára.
nem maradhatott el a nagy népszerűségnek örvendő
gét, ízvilágát az ide látogatóknak.
Idén a magyar konyhát a magyarországi Hajduk zoltán, öreg-fiatal focimeccs sem, majd szombathoz hasonlóan új
az Erdélyi magyar fehérasztal Lovagrend gasztronómiai ügyességi játékokban jeleskedhettek az erre vállalkozók. A
nagykövete, kolbászkészítés guinness rekorder mutatta be, rendezvény zárásaként este 8 órától pályabál vette kezdetét,
a székely konyhát jánossy Alíz, az Erdélyi népi ízőrző Lo- amelyen a Stage band biztosította a jó hangulatot.
Az egész rendezvényt mindvégig kiváló hangulat jellevagrend alapítója, az örmény konyhát Szakács magdolna,
az Erdélyi népi ízőrző Lovagrend tagja, míg a román kony- mezte, s hogy Csíkszentmiklós valóban egy különleges
hát brindás jános magyarországi sztárséf, több Venesz- hely és érdemes ide ellátogatni, a színvonalas rendezvények
és sok más egyéb mellett, bizonyítja az, hogy míg körösdíjas mesterszakács tanítómestere ismertette meg.
A program szombat reggel 8 órakor kezdődött. A ha- körül mindenütt esett az eső, addig a mi rendezvényünkön
gyományokhoz híven fúvószenekar ébresztette és hívta kellemes idő fogadta az idelátogatókat.
Hálás köszönet Hunyadvári józsi bácsinak, dékány
meg a falu lakosságát a rendezvényünkre. Ezalatt csapatunk szorgosan látott neki a háttérmunkának, amely biz- feri bácsinak, dékány Attilának, a mesterszakácsoknak
és csapataiknak, hogy fáradságot és időt nem sajnálva
tosította a napi programok zavartalan működését.
A fúvos zenekar pályára való visszaérkezése útán 10 minden évben megtisztelik jelenlétükkel a rendezvényünórától következett a hivatalos megnyító, majd ezután pár- ket. minden évben növelik és garantálják annak színvonalát, továbbá köszönjük mindazoknak, akik bármilyen
huzamosan indultak is a programok.
Kezdetét vette a főzőverseny, amelyre ezúttal – a ko- formában hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához,
rábbi évekhez képest – kevesebb csapat nevezett be, de a akár partnerként, akár támogatóként.
ERőSS ENDRE
verseny színvonala rengeteget fejlődött.
Ezen programmal egyidőben kezdetét vette a községszíntű minifoci bajnokság, amelyen az elmúlt évhez hasonlóan csak községbeli csapatok vettek részt, a
bajnokságot végig nagyszerű hangulat és sportszerűség
jellemezte. A korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan az
idén is úgy állítottuk össze a változatos programokat,
hogy minden korosztályt figyelembe vettünk, ezáltal a
déli órákban a legkisebbek a gyerek-saroknál játszhattak
különböző ügyességi, kincskereső és csapatjátékokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a pogány-havas Kistérségi Társulás munkatársainak a részvételt és a segítséget.
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miért nem marad a medve az erdőben, a helyén?

A

z elmúlt időszakban több
medvelátogatásról is lehetett
hallani Szépvíz községben. Ezért
arról kérdeztem demeter László
biológust, a pogány-havas Kistérségi Társulás munkatársát, hogy mit
keres a medve a lakott területeken,
és miért nem marad az erdőben?
„Először is ott kezdeném a választ, hogy nem A medve jön be a lakott területekre, hanem egy-egy
medve. élhet a környéken akár több
száz medve, amelyek jönnekmennek, vagyis nem annyira teritoriálisak, mint mondjuk egy hiúz.
mivel nagy testű állat, sok táplálékra van szüksége, és mivel nagy
területeket aránylag könnyen be tud
járni, ezért az adott évszakban jól
tápláló területeket felkeresi, akár
több száz kilométeren belül is.
A kérdésre válaszolva, hogy
mIérT? egyértelmű a válasz: a táplálékért. Kicsit az emberhez hasonlóan a medvét is a táplálékkeresés (a
megélhetés) és a szaporodási vágy
hajtja.
mivel módszeresen, folyamatosan nálunk nem kutatja senki a medvéket, ezért inkább szakmai vélemények hangzanak el. Az egyik ok
a medveállomány nagyságának a
növekedése, aminek következtében
a fiatal medvék az optimális élőhelyükről kiszorulnak, illetve új táplálékszerzési módokat próbálnak ki,
és ha egy próbálkozás sikeres, akkor
„rákapnak”. Az optimális élőhely
meghatározása azonban egy kicsit
elavult, mivel a múlt században dolgozták ki, és kimondottan csak
erdős területeket foglal magában,
holott a medve az erdőszéli, vagy
akár a mezőgazdasági területeket,
legelőket is pont úgy használja, mint
az erdőt.
minden jel arra utal, hogy megnőtt az állomány, a vadászat beszüntetése, a turizmus céljából végzett

Fotó: Deák Csaba

medvék szépvíz határában

etetés hozzájárulhat ahhoz, hogy a
medvék egy része kevésbé érzi magát
veszélyben az ember közelében.
Egy másik tényező, azoknak a
kultúráknak a terjedése, mint például a silókukorica, amelyeket a
medve nagyon kedvel. Az őszi periódusban a medvék különösen sokat
táplálkoznak, mivel ilyenkor halmozzák fel a téli nyugalmi időszakhoz szükséges zsírtartalékokat. Ez
nem jelenti azt, hogy egész télen alszanak, a nyugalmi periódus hossza
nagymértékben függ az időjárástól.
Viszont ahhoz, hogy jól tudjuk
kezelni a problémát, alaposabb ismeretekre lenne szükség, az állam
kellene finanszírozza a medvék elleni védekezést és ha szükséges, a
beavatkozást. A pogány-havas Kistérségi Társulás a csíki vadásztársaságokkal és Hargita megye Tanácsával együttműködésben dolgozik azon,
hogy ami rajtunk múlik, azt megtegyük a helyzet javítása érdekében.”

ben. 2017-ben két esetben készítettek jegyzőkönyvet medve által okozott kárra. Ugyanakkor egy esetben
farkas, illetve három esetben gabonaparcellákban vadak által okozott
kárral kapcsolatban is készült dokumentáció. minden esetben a kártérítéssel kapcsolatos iratcsomókat
elküldték az illetékes hivatalnak.
Idén ezzel szemben már szeptember
végéig hat esetet jelentettek a gazdák, amikor medve pusztított el állatokat, egy esetben amikor farkas,
illetve négy jegyzőkönyv készült a
gabonakultúrákban vadállatok által
okozott kárról.
A 2017-es esztendőben minden
leadott kártérítési iratcsomót pozitívan bíráltak el a vadak által állatokon elkövetett károk esetében. Ez
azt jelenti, hogy az illető gazdának
egy éven belül a jóváhagyott kártérítést kifizetik. Ezzel szemben az
idén elküldött dokumentációkkal
kapcsolatban még nem érkezett
visszajelzés. Valószínű ennek az az
zakariás istván alpolgármester oka, hogy a megyében idén nagyon
úrtól megtudtam, hogy a 2018-as sok vadkárt jelentettek.
évben jóval több esetben pusztítotSZaKáCS aDÉL
tak a vadak, mint az előző esztendő-
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foci HírEK
A Szépvízi mű gyerek és ifjúsági
csapatai három korosztállyal kezdték
el a 2018–2019-es futballszezont:
2004–2005–2006-os korosztály 15 fő
2007–2008-as korosztály 12 fő
2009–2010-es korosztály 13 fő
A csapatokban szépvízi, szentmiklósi, borzsavai gyerekek egyaránt
szerepelnek.
mivel egy edzőnek megterhelő
2007–2008-as korosztály
volt több korosztállyal foglalkozni,
így ettől az évtől Kuna Csaba és Kelemen Szabolcs vállalta a csapatok felkészítését.
A három csapat öt bajnokságon vesz részt az idei szezonban:
– mindhárom korosztály képviseli magát az fK Csíkszereda Alcsík-felcsík alközpont bajnokságon, ahol Szépvíz
mellett jelen van Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkcsicsó, Csíkszentdomokos és madéfalva csapata is.
– A középső korosztály (2007–2008-ban születettek) jelen van a megyei Csík- és gyergyó-körzeti bajnokságban
fK Csíkszereda, gyergyószentmiklós, gyergyószárhegy, balánbánya, Szentegyháza csapataival együtt.
– A 2006 után született gyermekeknek idén először létre hoztak egy falvak Kupája nevű bajnokságot, ahol szintén
szerepel a Szépvízi mű csapata is, Csík körzetéből Csíkszentdomokossal és Csíkszentgyörggyel karöltve.
Szépvízi mű csapatainak az edzései az alábbi időpontokban zajlanak:
2004–2005–2006-os korosztály: hétfő, szerda, péntek 17 óra, edző Kelemen Szabolcs.
2007–2008-as korosztály: kedd és péntek 16 óra, edző Kuna Csaba-Tibor.
2009–2010-es korosztály: szerda és péntek 16 óra, edző Kelemen Szabolcs.
mivel a bajnokságok sok kiszállással járnak együtt, hálásan köszönjük a szülők segítségét, a továbbiakban is számítunk rájuk.
SZÉpVíZI MŰ

2004–2005–2006-os korosztály

2009–2010-es korosztály
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berci tanító bácsi
A napokban volt Kalamár Albert tanító úr születésének 89-dik évfordulója, aki Csíkszentmiklóson élte le az életét,
itt tanított és dolgozott, kellő szigorral és szorgalommal nevelve a diákokat. 1929. október 24-én a rejtvény megfejtésében olvasható településen született. édesapja a vasútnál dolgozott, édesanyja a kereskedelemben. Csíkszeredában
a márton áron gimnáziumban végezte iskolai tanulmányait, a tanítói diplomáját pedig régenben szerezte. érettségi
után egy keveset dolgozott a vasútnál, majd elvitték katonának. Leszerelése után került a tanügybe, 1951-ben kihelyezték Csíkszentmiklósra, ahol 40 évig tanított hűségesen. Eleinte a felső tagozaton tanított román nyelvet, oroszt
és testnevelést, majd különböző technológiai tantárgyakat. A kollektivizálás idején mezőgazdasági gyakorlatot tanított,
itt került kapcsoltba az üvegházzal, a palántákkal, amiből élete végéig szoló hobbi, szenvedély alakult ki. Eleinte a
kertészkedésről sokat kellett tanuljon, tapasztaljon, könyveket szerzett, megteremtette az alapokat, szívvel lélekkel
csinálta, mindenben a tökéletességre törekedett. miután az iskolában megszűnt ez a foglalkozás, otthon alakított ki
egy üvegházat, amelyben nemcsak saját szükségletre, hanem eladásra is nevelt nagyon jó fajta palántokat, amelyek
az itteni éghajlatot kedvelik. Hamar el is keltek, hiszen mindenki tudta, hogy kiváló termők. Iskolaigazgató és kultúr
igazgatóként is tevékenykedett több éven át, sok gyermeket készített fel sportversenyekre, edzette őket, együttműködött a sportklubbal, versenyekre hordozta őket, természetesen mindent teljes erőbedomással szeretett csinálni, így
sok sikert értek el. bár fiatalon elkerült a szülőfalujából, élete végéig ragaszkodott hozzá, nagyon örült, ha földijeivel
találkozhatott. nagyon szerette a falusi embereket, szeretett beszélgetni velük, mindenkivel szóba állt, meghallgatta
panaszukat és ahol tudott, segített, hiszen abban az időben nem volt olyan sok értelmiségi, a tanítókra felnézett a nép,
az egyszerű falusi emberek sokszor hozzá fordultak hivatali ügyeik intezésekor. nagyon sok diák került ki az ő keze
alól, bár nagyon szigorú volt, tanítványai felnőttként elismerték, hogy egy példakép volt számukra, hiszen nemcsak
leckét tanított, hanem életre nevelte őket. Abba az időben munkálkodott, amikor a vallást tiltották, ezért évtizedekig
nem járhatott templomba, pedig vallásos szülők gyermeke volt, szentségi házasságot is csak idős korába kötött.
felesége Váradi Erzsébet igazi társa volt az életben. Erzsike néni Kovászna megyében, Torján született, a kézdivásárhelyi óvónőképzőben végzett. Alig 17
évesen, 1955-ben helyezték Csíkszentmiklósra, ahol 36 évig dolgozott az óvodában.
1959-ben házasodtak össze, egy gyermekük
született, zoltán. Kalamár tanító bácsi 53 év
boldog házasság után, 2013. március 15-én,
rövid, alig két hét betegség után hunyt el
Csíkszentmiklóson.
Vízszintes meghatározások
1. Kisbaba, újszülött. 8. Lehetőség, esély.
9. földet megmunkál. 10. Suli, tanintézet.
12. papírsárkányt röptet. 14. Svédország és
Thaiföld gkj. 16. Klodnica vége! 17. összeragasztja a közepét! 19. ... Camino. 20. Elején. 21. Vatikán, Thaiföld és jemen gkj. 22.
Orosz női név. 24. Thaiföld és portugália
gkj. 25. Hasznavehetetlen. 27. Megfejtés 2.
része.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés 1 része. 2. ragadozómadár.
3. fejetlen Lenke! 4. Szépvíz egyik utcája.
5. zsargon, tolvajnyelv. 6. mai nap. 7. Kategorizál. 11. ágnes, becézve. 13. Savanyítószer. 15. mikulás. 18. Legelő, mező. 21.
Előtag: ér-. 23. rengeteg. 26. páratlan süsü!
NÉMETI KaTaLIN

