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Könyvbemutató
2018. június 3-án a hagyományostól eltérő könyvbemutatóra került sor,
de úgy is fogalmazhatnék, hogy egy
fontos rendezvény volt községünkben. Ahogy azon a napon a köszöntőbeszédemben is fogalmaztam: – A
mai könyvbemutató tárgyát képező
könyv, – amely hiánypótló tudományos munka – több okból is eltér a hagyományos, az általunk már megszokott kultúrcsütörtökön bemutatott
kötetektől.
Igen, egy olyan tudományos tanulmánykötet jelent meg a Szépvízért
Egyesület gondozásában, mely egyedi
a maga nemében, hiszen a kötet átfogja
és bemutatja a székelység közel ezer
esztendős hadi tevékenységét, hadszervezeteit, határvédelmi szerepét itt a
Keleti Kárpátokban, a keleti végeken.
Ez a könyv fogja képezni a készülő
„Székely Határőr Emlékközpont” tudományos alapját.
Amint már sokan tudják, hisz beszéltem róla és a sajtóban is hangot
kapott, a szépen felújított egykori
Dajbukát-ház ad majd helyet ennek a
jelentős megvalósításnak: múzeumnak, emlékközpontnak. Egy olyan –
huszonegyedik századi technikával
felszerelt – helyet hozunk létre, ahol
bemutatjuk, ismertetjük a székelységnek a nemzet és az ország megvédésében évszázadokon át betöltött szerepét,
megismertetve mindezt gyermekeinkkel, nemzetünkkel és nemcsak.
Itt szeretném megjegyezni, hogy
ezen megvalósítás – nem titkolt szándékom szerint – amellett, hogy emléket
állít őseinknek, gazdasági vonzattal is
fog bírni, hiszen egy látványos turisztikai célpont lesz községünkben, de azt
is mondhatnám, hogy a székelyföldi turizmusból ezáltal mi is jutunk egy remélhetőleg minél nagyobb szelethez.

Visszatérve a könyvbemutatóhoz,
– hiszen egy kicsit előreszaladtam, de
az információ mindig jól jön – vasárnap egyelőre kicsit tábori körülmények között, de az alkalomhoz illően
került sor a könyv bemutatására, a
helyszínen, a majdani emlékközpont
udvarán. A kiadványt nyolc személyből álló tudóscsoport írta – történész,
hadtörténész, régész, geográfus és
közgazdász–, hiszen mint említettem,
korokat átívelő tanulmánykötet született. A könyv szerkesztője Nagy
József hadtörténész, kinek ezúttal is

köszönöm kimagasló tevékenységét.
Ő az, aki a további szakmai irányítást
is felvállalta az emlékközpont létrehozásánál.
Mint említettem, rendhagyó bemutatónak lehettünk szem- és fültanúi, az esemény jelentőségét a jelenlevő meghívottak is jelzik. Többek
között olyan személyiségek, mint Potápi Árpád János, Magyarország
nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
FERENCZ TIBOR
polgármester
Folytatás a 3. oldalon.
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Szépvíz radió a 101, 7 MHz frekvencián – nemsokára
országos Audiovizuális Tanács, így
Közel 20 frekvenciára írt ki vernemsokára Csíkszeredában és környésenypályázatot a román Audiovizukén ultrarövid hullámhosszon, a 101.7
ális Tanács (CNA) 2018. április
megaHertzes frekvencián is hallható
végén. A frekvenciák telephelyei közt
lesz a Szépvíz fM.
több magyar többségű város is szereA Szépvíz rádió 2011 decemberépelt. Pályázható volt például a kotől online hallgatható, a műsorokat
vásznai 92,3 MHz, a csíkszeredai
ezidáig csak az interneten sugározták.
101,7 MHz és a sepsiszentgyörgyi
Csíkszeredában jelenleg két ma92,0 MHz is.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat május gyar nyelvű helyi rádiócsatorna, a fun fM és a retró
17-ig kellett eljuttatni a tanácshoz. A Szépvíz rádió mű- rádió hallgatható. Ezekhez csatlakozik hamarosan a
sorsugárzási jogra vonatkozó pályázatát jóváhagyta az Szépvíz rádió!

KÁrPÁT gyEPű EgyESülET
JúlIuS 5–8 KözöTT – 3 NAP: 60 KM
Transzalpina – frumosza patak – Nagy rönk – Buhu
– groapa-Seaca – Nagy Páring – grivelor – zsil-völgye
Csütörtök (július 5.)
utazás: 370 km (Csíkból – Transzalpina/frumosza
völgye.)
10 órakor indulás Csíkszeredából 2 mikrobusszal az
Erőss zsolt aréna parkolójából.
Csatlakozási lehetőség: 11 órakor Sepsiszentgyörgyön
a Kaufland parkolója;
Brassó: megegyezés szerint;
Szászszebes: megegyezés szerint;
Tábor: frumosza patak völgye.
Vasárnap: 13–15 km.
Péntek: 22 km csomag nélkül (kocsi viszi a nagy csoPoiana Ascunsa – groapa patak – Petricsaua csúcs –
magokat).
Transzalpina – frumosza patak – Nagy rönk – Buhu Sztolozsaja – Polatistea patak – zsil-völgye
A helyek száma korlátozott!
– groapa-Seaca
Tájékozódni a http://hatarjarok.ro/hirek/ oldalon, vagy
Szombat: 17–18 km csomaggal.
Molnár Sándornál a 0730-711745-ös telefonszámon lehet.
Csobanul – Nagy Páring – grivelor

anyaKönyv – 2018. június
születések:
Szépvíz – Ambrus zsófia
elhalálozás:
Szépvíz – Szakács Imre, gráncsa Mihály
Támogató a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a Communitas Alapítvány.

szépvíz Község polgármesteri Hivatalában Házasságot KötötteK:
Bartalis Tamás és Tamás rita
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Könyvbemutató
Folytatás az 1. oldalról.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke,
Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő, ferencz
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője,
tisztelték meg jelenlétükkel.
Megtisztelő, hogy nemcsak a szakma figyelt fel a kiadvány megjelenésére, hanem olyan képviseletek is, akiknek a nemzet, az összetartozás, nem csupán szó, hanem
tesznek is érte. A Magyar Kormány, amint láthatjuk, egy
sor olyan törvényt hozott, mely a határon kívül rekedt
honfitársait segíti a megmaradásban. Ezúton is köszönöm, hogy a nemes ügy mellé állottak, felismerve annak
fontosságát és támogattak, támogatnak feltett szándékunk
megvalósításában.
Az elhangzott köszöntőbeszédek megerősítettek
abban, hogy jó úton járunk, hogy az elgondolás, amiért
egy egész csapat munkálkodik, helyes. Potápi Árpád
János államtitkár köszöntőjében megjegyezte, hogy a magyar történelemtudomány egy hiánypótló munkával gazdagodik, majd többek között ismertette a Magyar
Kormány nemzetpolitikáért tett lépéseit, nemzeti tudatunk
megerősítésének elősegítését. Majd hangsúlyozta a székelység jellemvonásait, illetve annak okát, hogy eleink
miért a székelységre bízták a határvédelmet: – Mert a haza
megvédéséhez egyszerre van szükség elhivatottságra, bátorságra, kitartásra, alázatra, furfangra és sokszor humorra
is. A székelyeket pedig mintha ezekből az anyagokból
gyúrták volna össze.
Tóth lászló csíkszeredai főkonzul, aki lépéseinket az
első pillanattól követi, köszöntőjében a határvédelemről és a székelyekről, mint két elválaszthatatlan dologról
beszélt.
Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba a
helyes irányról, a jó célokról és az azért végzett kitartó
munkáról, a „jó irányba kilőtt nyílvesszőről” beszélt,
hangsúlyozva mindezek fontosságát.
Majd ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális
Központ igazgatója, az elképzelés egyik lelkes és hozzáértő támogatója, csapatunk oszlopos tagja szólt a jelenlévőkhöz. Igen, ő a szervezőcsapat azon tagja, aki
tudásából, egyéniségéből adódóan mederben tartja, helyes útra tereli az olykor elcsapongó gondolatokat.
Köszöntőbeszédéből is a szakmaiság sugárzott, hiszen kiemelve az elképzelés fontosságát, rávilágított az örökségesítés fogalmára, annak fontosságára, az életünkben,
társadalmunkban betöltött szerepére. Ezúton is köszönöm
hathatós támogatását!
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Tisztelt Nádi Suttogó olvasók!
lehetséges, hogy egy kicsit hosszúra sikerült az esemény ismertetése, de úgy érzem, hogy annak súlya és
fontossága megengedi. Még mindig nem beszéltem a
program, a rendezvény második feléről, a tulajdonképpeni
könyvbemutatóról. A továbbiakban a szerkesztő, Nagy
József moderálásával a kötet születéséről beszélt Ádám
gyula tördelőszerkesztő és a jelenlévő szerzők: Botár
István régész, gottfried Barna történész, Nagy József hadtörténész és Horváth Alpár geográfus, turisztikai szakértő.
érdekfeszítő előadáson vehettünk részt, hiszen sok
mindent tudhattunk meg a tanulmánykötet születéséről, a
történelmünk eddig számunkra kevésbé ismert, de annál
érdekesebb részleteiről.
Többen feltették a kérdést, hogy hogyan került be
egy történelmi tanulmánykötetbe egy turisztikai-gazdasági fejezet. Akik elolvassák, megértik. Amint az elején említettem, a könyv nem csak önmagáért született,
hanem a kiállítás tudományos alapját fogja képezni, amely kiállításhoz gazdasági vonzatot is remélünk,
erre számítunk.
rendezvényünket színesítették a geréd Kálmán és
udvari róbert által előadott katonadalok. Köszönet érte!
Igazából nagyon sok embernek köszönetet kellene
mondjak, hiszen a rendezvénnyé nőtt könyvbemutató mögött nagyon sok ember munkája van. Ha csak az előkészületeket említem, ott dolgozott a hivatal munkaközössége, a szentmiklósi CsIE, az építő cég. Külön
köszönettel tartozom Tamás Tünde magyar szakos tanárnőnek a program remek, szakszerű levezetéséért!
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ezen
emlékezetes bemutatóhoz!
FERENCZ TIBOR
polgármester

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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Hegyes-havas túra
Nagyszerű érzés hátizsákkal a háton zárni a kaput. A
reggel hűvösében átjárja az embert a jóleső érzés: megint
egy szép nap vár rám. A hátizsákban a szokásos dolgok,
esőköpeny, kenyér, szalonna, víz, kés, papír, gyufa. Na
meg az elmaradhatatlan energiapótló. A túrázók nyelvén
csúcspálinka. Szerencsére a szabály nem túl szigorú, így
a csúcsra érés előtt is lehet pótolni az elégetett kalóriát.
így indultam többedmagammal, június 2-án, Bodor
gyuszi jóvoltából Hegyes-havasra, hogy ismerkedjünk a
borzsovai közbirtokosság területeivel, határaival. A Csavargó járata rendes időben érkezett, s szép komótosan le
is zötyögtünk Áldomás-pataka szádáig. Mindenki ott volt
a buszon, aki bejelentkezett: Csató József, zsók Attila,
Bíró lajos, gegő róbert, Sárig Szabolcs, Váradi Botond,
Bodor györgy. Szépvízről Szatmáry József, Szentmiklósról pedig hárman: Demeter Imre, Szakács Szilárd s jómagam, lakatos István. Akinek bokacsont repedése volt, az
kénytelen volt kihagyni ezt a túrát. Áldomáson járatot cseréltünk. fikó géza erdész, aki a kisfiával együtt várt,
megszervezte az utunk következő szakaszát a farkasospatakon felfele. Egy kis traktor szekér-utánfutóval pöfögött fel velünk a hegy lábáig. A traktorista oklevelet
érdemel, ugyanis senkit nem hagyott el a vízmosta, köves
hegyi úton. Igaz, mi is ismertük a mondást: szívem szotty,
kapaszkodj! Innen tovább már gyalog folytattuk. Kb. egy
óra után, egy forrás mellett gyorsan pótoltuk a ledolgozott
kalóriát s irány a gerinc. Közben folyt az idegenvezetés.
A hegyoldalon jól kivehető sávot lehetett látni. Alul fiatal leveles erdő, fenn öreg fenyves. A 90-es évek „erdőgazdálkodásának” a nyoma. Az egyéni gazdák a
visszakapott területeiket nyosztották le. Most se pénz,
se erdő. Csak a közbirtokosság erdeje maradt a lábán.
Megtárgyalva az emberi butaság határtalanságát értünk
fel egy mellékgerincre, ahonnan Tarhavas völgyére
nyílt kilátás. Itt volt a pihenő. Előkerült a kenyér, szalonna, a csúcspálinka. (Volt csúcsbor is).

Tovább már könnyebben haladtunk. A gerincet követve a Hegyes-csúcsra értünk fel (1517 m). Kitárult
előttünk a világ. Keletre a Bilibók-tető őrzi a szorost,
ahonnan nagyapáink, a 4. kö.zászlóalj védte a szorost a
II. világháború alatt. Ma emlékmű emlékeztet az ottani
csatákra. északra pedig orodik magaslata látható Balahányos és Hidegség völgye között. Szintén fontos stratégiai pont a háborúban. A Hegyesről visszatérve a Kicsi
Nyároló mellett a Szentmiklósi sarkon értünk be Középlokra. Szinte az első házakig lépten-nyomon lövészárkok, tüzelőállások, betonbunker maradványok. érthető
is, hisz az oroszok fő támadási iránya a gyimesi-szoroson át vezetett. útközben egy kis zsidó temetőt is megtekinthettünk. A jó kereskedő képességekkel rendelkező
honfitársaink kiaknázták a lehetőségeket. Vitték az erdeinket.
Még az eső előtt megérkeztünk Jónás Imre vendégváró házához. A levegő is kellemesen lehűlt s a két mesterszakács, geréd Pisti és Kovács Karcsi, hozta a
megszokott formáját. Mind a tíz ujjunkat megnyaltuk az
estebéd után. A folytatást nem is kell mondjam. Csak
annyit jegyeznék még, hogy a borzsovaiak nem hiába
járnak kóruspróbára.
Ezúttal is köszönöm, köszönjük ezt a nagyszerű napot.
LAkATOs IsTváN
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Idén is kirándultak az Őszirózsa klub tagjai
Köztudott, hogy a klub tagjaiként
szerda esténként hétkor találkozunk.
2018. június 6-án rendkívüli napra
ébredtünk. Ezen a szerdán már reggel
7 órakor gyülekeztünk a szépvízi polgármesteri hivatal előtt. Abban a szerencsében volt részünk, hogy a
Szépvízért Egyesületnek a Hargita
Megyei Szociális és gyermekvédelmi Igazgatósághoz benyújtott kirándulási pályázatát (az időseket
támogató program keretén belül) pozitívan bírálták el az arra hivatottak.
Időben megérkezett az autóbusz,
melyen nem kis izgalommal foglaltuk
el helyünket. uzsonnával és jókívánságokkal felcsomagolva indulhattunk
útnak, szétnézni a szűkebb pátriánkban. Csíkszeredán áthaladva utaztunk, majd a Hargita hegységen át –
csodálva az elénk táruló szép tájat.
fenyéden letérve, zetelakára mentünk, ahol megbámulhattuk a szép
székelykapukat. zeteváralján áthaladva Székelyvarságra érkeztünk.
Tifán Magdolna figyelmessége által,
aki értesítette rokonait, szívélyesen
fogadtak már megérkezésünkkor.
Szép vendéglői teraszon reggelizhettünk. Nem sikerült kilátogatni a híres
Csorgókő vízeséshez, de a község
központjába érve, megfelelő idegenvezetést kaptunk. Ismertették velünk
Székelyvarság település keletkezésének történetét, a lakosság összetételét,
a létező intézményekről, valamint a
látványosságokról tájékoztattak.
Ellátogattunk a falumúzeumba,
ahol sok kiállított tárgyat láthattunk.
Az ebben a tájházban elhelyezett régi
tárgyak láttán felidézhettük elődeink
tevékenységeit, életkörülményeit,
foglalatosságaikat. Egy külön szobában állították ki a különböző korosztályos ünneplők, jubilálók emlékplakettjeit évszámokkal ellátva.

Meglátogattuk az 1902–1904-ben
épített katolikus templomot, ahol elcsendesedve mindenki imádkozhatott, vagy megfogalmazhatta kérését
a Mindenható fele. Egy népi hiedelem szerint, ha először látogat el az
ember egy templomba, kérése meghallgatásra talál és teljesülhet is. A temetőbe is bementünk, láthattuk, hogy
igényesen rendezettek a sírok. Meglátogattuk a két éve épített kultúrházat, mely tágas és nagyobb rendezvényeknek is helyet tud adni, a
felszerelt konyhájával, vizesblokkjával megfelelő körülményeket biztosítva. A látogatás fináléjaként egy
tágas vendéglői teraszon pihentünk
meg, ahol meg is vendégeltek bennünket.
A tanyaszerű magánházakat, gazdaságokat, a rendezett településközpontot gyönyörű vidék veszi körül.
Székelyvarságra úgy tekinthetünk,
mint a székelyek „tisztaszobájára”.
feltöltődve a látottaktól indultunk
tovább, vissza zeteváraljára. Áthaladva a völgyzáró gáton átvezető műúton, a víztározó mellett állt meg
autóbuszunk.
Szép látványként tárult elénk az y
alakú víztározó, középen az erdő borította félszigettel. A gátról szép kilátás tárult elénk, láthattuk a völgyben
épített lakóházakat. összehasonlítottuk a szépvízi víztározóval is, szemmel látható a nagy különbség a két
víztározó befogadóképességében. A
szolgálatos munkás is készséggel állt
rendelkezésünkre, felelgetve a feltett
kérdésekre.
gyergyószentmiklós felé vettük az
utunkat. Mielőtt a városba értünk
volna, újra egy vendéglői teraszon
költöttük el az ebédünket. gyergyószentmiklós központjában szálltunk
le újra és megegyeztük az autóbusz-

vezetővel, hogy 17 órakor ugyanott
találkozunk. A ragyogó napsütésben
először a Szent Miklós tiszteletére
felszentelt nagy templomba mentünk,
ahol együtt imádkoztunk. utána az
örmény katolikus templomba mentünk, ahol ft. gál Hunor plébános ismertető előadását hallgathattuk meg.
részletesen beszámolt a templomról
és a kis örmény katolikus közösségről. Ismertette odakerülésének körülményeit. lelkesen számolt be arról,
hogy Háromkúton is teljesít egyházi
szolgálatot, Mesélt az ott lakó lelkes
katolikusokról. Terveit hallgatva azt
kívánjuk, hogy bárcsak sok ilyen lelkes pap kerülne az erdélyi egyházmegyék szolgálatába.
A kalandot sem kerültük el, mert
már megköszönve a plébános szívességét indultunk kifele a templomból,
de a hirtelen lezúduló eső keresztülhúzta a további programjainkat.
Kénytelenek voltunk fedél alá húzódva várakozni. Sikerült odarendelni az autóbuszt. Az elcsendesedő
esőben ültünk fel újra és foglaltuk el
helyünket az autóbuszon.
Már hazafelé vettük utunkat. Marosfőn időztünk egy pár percet, ahol
szintén szemerkélt az eső. Szerencsésen érkeztünk meg Szépvízre 18 óra
után. örvendtünk, hogy az időnként
eleredő eső ellenére is szép élményekben volt részünk. A társaság jókedvét bizonyította a szép éneklés,
viccelődések.
Ezúttal köszönjük meg mindazon
személyeknek a munkáját, fáradozását vagy éppen támogatását, akik
munkájukkal hozzájárultak, hogy e
szép kiránduláson részt vehessünk.
Kívánunk mindannyiuknak egészséget és jó munkabírást!
Az Őszirózsa klub tagjai nevében
ANTAL sZENdE ERZséBET

olVASSA SzéPVíz KözSég INTErNETES HoNlAPJÁT
A WWW.SzEPVIz.Eu CíMEN!
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Brüsszeli beszámolók

N

agyon jó érzés volt, amikor megnyertük az Aranyfesztet, de a java csak ezután jött: a jutalom, egy
brüsszeli kirándulás. Április végén mentünk. Most először
utaztam repülőn, ami nagyon jó és izgi volt. Három napot
voltunk ott. Mikor megérkeztünk, a Parlamentbe mentünk, ahol találkoztunk és beszélgettünk Winkler gyula
európai parlamenti képviselővel. Aznap a Parlamentben
és egy interaktív kiállításon voltunk. Másnap a városban
voltunk és sok híres épületet néztünk meg. Először a főtérre mentünk, ahol különböző stílusú épületeket csodálhattunk meg. Sétáltunk a város között, és sok mindenről
mesélt a kedves idegenvezetőnk, Mikita zsuzsa, Winkler
gyula munkatársa. Visszamentünk a Parlamenthez, ahol
ismét egy interaktív kiállításon vettünk részt. Megnéztük
a Pisilő emberke (Manneken Pis) szobrot és voltunk a
Szent Mihály templomban. Délután vásároltunk belga
csokit és Winkler gyulával vacsoráztunk. Megkóstoltam
a főtt kagylót és nagyon finom volt.
Harmadik nap már indultunk is haza. Kora reggel mentünk a repülőtérre, délben már a bukaresti repülőtéren voltunk és este hét órára szerencsésen hazaértünk.
Mindent köszönünk, nagyon jó élmény volt!
dEák dOROTTyA, vII. osztály, szépvíz

Kedves naplóm!
Azért írom neked ezt a levelet,
mert nagyon új dolgok történtek velem.
Képzeld el! Jártam Brüsszelben,
tiszta új dolgokat fedeztem fel.
Szebbnél szebb épületek voltak
elrejtve, mint egy rejtvényben.
Sütött a nap, de kaptunk egy kis
ízelítőt a belga szelekből is.
Szerencse ért bennünket, hiszen
nem jött eső, ami elvinné jókedvünket.
Először utaztam életemben metrón,
s a kagyló is rajta volt az étlapomon.
Annyi mindent láttunk, hogy nem is hiszik el,
pedig minden úgy történt, ahogy most mesélem.
Kiveséztünk parlamentet, múzeumot, palotát,
jelmondatunkká ez a szó vált: kreativitás.
Alkottunk, beszéltünk, csodáltunk, láttunk,
s közben csak ámultunk és bámultunk.
Egy szó, mint száz: szép volt!
Ez az út minket összehozott.
Köszönöm ezt a csodás ajándékot,
láthattam egy szép világot:
Belgiumot, Brüsszelt.
BALáZs BENCE,
vIII. osztály, szépvíz

A

brüsszeli út nagyon jól telt. Már az utazás hatalmas
élmény volt nekem, mivel repülővel utaztunk, és én
még sosem ültem repülőn.
Brüsszel csodálatos város. Nagyon sok szép helyet néztünk
meg az idegenvezetőnk segítségével. Voltunk az Európai
Parlamentben, ami nagyon nagy. Winkler gyula egy nagyon
aranyos, kedves politikus, ő az, aki által eljuthattunk Brüszszelbe. Az emberek kedvesek voltak, remélem még eljutok ide.
ERŐss IZABELLA, vIII. osztály, Csíkszentmiklós

N

agyon vártam már, hogy elérkezzen az a nap, amikor
Brüsszelbe indulunk. Vasárnap este 11 órakor elindultunk egy kisbusszal a bukaresti reptérre. Egy kicsit izgultam a repülő miatt, de hétfő reggel szerencsésen
landoltunk Brüsszelben.
Nagy megtiszteltetés volt találkozni az Európai Parlamentben Winkler gyula képviselő úrral, és beszélgetni
vele, aki körbevezetett minket a parlamentben.
Brüsszelben sok szép, érdekes, különleges épületet,
szobrokat, templomokat láttunk, mint például a Manneken Pis szökőkút, vagy a Szent gudula templom.
Nagyon jó volt ott lenni, nekem egy felejthetetlen
emlék marad.
Nem utolsó sorban köszönetet mondunk Tamás Tünde
tanárnőnek, hogy támogatott tanácsaival, és hogy velünk
volt ezen az emlékezetes tanulmányúton!
LAkATOs kRIsZTINA, vII. osztály, Csíkborzsova
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Egy megvalósult álom

A

mikor csapatommal megnyertük
az Aranyfesztet, olyan boldogságot éreztem, amilyent azelőtt tanárként talán még soha. fel sem fogtam,
hogy tényleg mienk a főnyeremény,
egy utazás Brüsszelbe, hiszen a díjkiosztón „mindössze” egy papírlapot
kaptunk.
Jöttek a munkás hétköznapok,
ismét a mindennapi rutin: suli, suli,
suli.
Aztán egyszer csak „felébredtünk”, hogy elérkezett az utazás időpontja. Na ez volt az a pillanat,
amikor azt hiszem mindannyian, gyerekek, szülők, jómagam igazából felfogtuk, hogy most már tényleg
utazunk, és akik utaznak, azok tényleg mi vagyunk.
Az utazásunk nem indult zökkenő
mentesen, akadtak izgalmak a bukaresti reptéren, de a Jóisten a tenyerén
hordozott bennünket, mert minden elrendeződött, és mi egy életre szóló
élménnyel lettünk gazdagabbak.
Mikor arról kell/kellene beszélnem,
hogy konkrétan milyen is volt, annyi
minden cikázik a fejemben, hogy
nem győzöm leírni, és Kosztolányi
egyik novellája jut eszembe: ha most
meg tudnám írni, ami valóban ben-

M

iután hazajöttünk Brüsszelből,
mindenki azt kérdezte: „Na,
milyen volt?”
Nehéz erre a kérdésre röviden válaszolni. A repülőúttól kicsit féltünk,
de csodálatos volt. fantasztikus élmény a felhők felett szállni, miközben látszik a föld, és rajta minden
pirinyó.
Brüsszelből csak egy kis részt láttunk: az Európai Parlamentet, az Európa Múzeumot és az Európai
Parlament múzeumát, no meg a belvárost, a történelmi Brüsszel hangulatos utcáit, főterét, a királyi palotát,
és persze a színes, nyüzsgő emberforgatagot.
Nagy szerencsénkre ottlétünk alatt
nem esett az eső, bár házigazdáink

nem él, én lennék a világ legnagyobb
írója – akihez mérve Shakespeare
csupa elcsépeltség, Tolsztoj silány
gyermek (…) Mit ér az a sok láng,
mely bennem lobog? A tűzhányó kráterénél még senki se gyújtott rá egy cigarettára. (Kosztolányi után szabadon)
Beszélhetnék szuperlatívuszokban
az átélt élményekről, a látottakról, tapasztaltakról, de még akkor is szegényesen fogalmaznék. Egy magamfajta vidéki tanárnak és tanítványainak akkora élmény ez az egész: a
megnyert verseny, az utazás, hogy azt
nehéz egy újság hasábjain röviden
összefoglalni. Közös tervünk, hogy
készítünk egy fényképes beszámolót,
amelyet aztán szívesen megosztunk

élőszóban mindazokkal, akiket érdekel. Ezen még dolgozunk, de ígérjük,
hogy értesítjük az érdeklődőket,
amint elkészült.
Köszönettel tartozunk Winkler
gyula képviselő úrnak és irodavezetőjének, Mikita zsuzsannának, akik
mindent megtettek, hogy ott tartózkodásunk tökéletes legyen. Hálából
meghívtuk őket Szépvízre, és megígérték, hogy amint elfoglaltságaik
engedik, ellátogatnak hozzánk.
Addig is álljon itt ízelítőül a
gyerekek élményeiből néhány „mazsola”, és fényképek.
TAmás TüNdE,
magyartanár

elmesélése alapján az eső mindenna- szem, hogy Brüsszelben jártam, bár
pos arrafelé. Metsző szél fújt állan- egyébként teljesen hihetetlennek
dóan, de azt ki lehetett bírni.
tűnik az egész.
Állandóan pörögtünk, és igyekezéletre szóló csodás élmény volt.
ERŐss NóRA,
tem mindenről fényképet készíteni.
vIII. osztály, Csíkszentmiklós
Mikor nézegetem a képeket, elhi-
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Szakrális Maraton – fuss és tekerj a keresztény értékekért
A „Szakrális Maraton a Keresztény
értékekért, a Békéért!” nevű zarándoklat egy olyan teljesítménytúra, amelyben összefonódik a testi, lelki és
szellemi megújulás gondolata.
Ezzel a gondolattal vágtunk neki mi
is a túrának, a Szépvízi Nyirő József
Általános Iskola tanulóival.
Szombaton délután Szépvíz központjában, a Szent lászló téren felállított sátornál gyülekeztünk a bejelenkezéshez –
több mint 50 kisiskolás gyűlt össze, hogy
együtt vágjunk neki a 8 kilométeres táv
megtételének.
Csatlakoztak hozzánk a szentmiklósi, illetve a borzsovai gyerekek is,

Kovács Teréz tanitó néni vezetésével.
összesen hatvankilencen vettünk részt
– gyermekek és szülők.
Első pihenőnk a delnei Szent János
templomnál volt, ahol vízzel és gyümölccsel várták a résztvevőket. Ennek
a helynek a mottója egy szép Ákos idézet volt :
BIzToS A féNyBE érSz, HA fEl TuDSz
ÁllNI, MIKor ElBuKTÁl...
A pihenő után a Csíksomlyói kegytemplom udvara volt a cél.
Itt fogadták nagy szeretettel a szervezők a népes csapatunkat, a megérdemelt pihenő után minden résztvevő
tanusítványt és emlékérmet kapott.

A Jakab Antal Tanulmányi ház udvarán ebédet kaptunk, egy kis kitérőt
tettünk a borvízforrásig, megtölve a
vizes palackokat, majd indultunk haza.
A község határánál elköszöntünk a
borzsovaiaktól, a Vásárút felső szakaszánál a szentmiklósiaktól, a szépvíziek folytatták útjukat egészen hazáig,
megköszönve egymásnak a tartalmas
együtt töltött időt.
Minden résztvevő átélte a természet
csodáját, és megtapasztaltuk hogy
szükségünk van összekapcsolodásra,
testi lelki megújulásra.

résztvevők:
Borzsova: Abos Csongor, Tamás
Kristóf, Balog Szende, Balog Boglárka,
Balog Timea, rusu Szandika, gegő
Eszter, lakatos Noémi, lakatos Kincső,
Sárig Blanka, Sárig Ákos, Abos zalán,
gegő Ábel
Szülők: Balogh zsuzsa, Balogh zoltán, Abos gábor, gegő Mónika, Tamás
Csaba, Kovács Teréz tanítónő.
Szentmiklós: Biró Mátyás, Biró-Szakács zalán, Craciun Dávid, fekete
fanni, zöldi Péter, Vándor zsanett, osváth Balázs, Erőss Dóra, Birta Beatrix,
Tamás Szende, Székely Vivien, Pál Patrik, fülöp Krisztina, Antal Emőke, Erőss Botond, Székely Ervin, Kovács Szilveszter.
Szülők: fekete ferencz, Erőss Csaba.
Szépvíz: gráncsa Judith, gráncsa Andrea, Kuna Hanna, Balog Andor, Imre Boróka, Beján Aurora, Erőss Imre Brigitta,
Deák gergő,gál zsombor, Boros Barnabás, Kuna lőrinc, Bogos Barbara, Szőcs Szilárd, Barabás zalán, Boros gellért,
Becze Dávid, Becze Csongor, Sebestyén Imre, Bogos zsolt, Sebestyén Norbert, lászló Csenge, Sebestyén Anita, Nagy
Alpár, fazakas Júlia, Szőcs Szilárd.
Szülők: Szakács Adél, Kuna Mónika.
kuNA CsABA-TIBOR szervező

HITélET

úr aláztam meg a magas fát és emeltem fel az alacsony
fát, én szárítottam ki a zöldellő fát és én borítottam viézus ma Isten országáról beszél nekünk. Mostanáig rágba a száraz fát. én az úr mondom ezt és véghez is vileginkább messiási jelenlétét hirdette, arról az igazság- szem” (Ez. 17,24) Ez azt jelenti, hogy Jézus ellenfelei
ról győzött meg bennünket, hogy Ő az Atya igazi, hiteles kudarcot vallanak minden szinten és Ő a látszólag leegyszülötte. Ennek nyilvánvaló jeleit is felénk közvetíti. győzött, diadalt arat, amit feltámadásán keresztül mutat
Most tovább lép Jézus és arról szól, hogy hogyan valósul be. Az Isten országának meghirdetésénél két nagyon
meg az Isten országa és arról, hogy milyen legyen a mi frappáns üzenetre következtethetünk, melyek helyes
magatartásunk. Amikor Jézus az országáról beszél, már irányba terelik energiáinkat. Az első üzenet az, hogy
nem a jövőt festi le, hanem azt fedi fel, ami a jelenben Isten országának nincs szüksége ránk ahhoz, hogy nötörténik. A földbe vetett mag képével az Ő országának vekedjék és beteljesítse Isten tervét a világban. Ezt Jézus
ellenállhatatlan növekedését, melyet a beteljesedésig így fejezi ki: Akár alszik, akár ébren van a magvető, éjjel
senki nem akadályozhat meg. Ezt a fordulatot Ezekiel is vagy nappal a mag kicsírázik és szárba szökken, maga
bejelenti: „S a mező minden fája megtudja, hogy én az sem tudja hogyan. Tehát szükségtelen aggódásunk, 

J
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szorongásunk és mindenféle félelmünk is az „Egyház hányódó hajója” miatt. A másik fontos üzenet számunkra,
hogy míg Krisztus országának nincs szüksége ránk, nekünk annál inkább szükségünk van erre az országra. Szent
Pál a korintusiakhoz írt levelében elmondja nekünk, hogy
hogyan is viselkedjünk, amikor még vándorként élünk e
világban, távol járunk az úrtól, az úr ismerete még nem
osztályrészünk. Maga Jézus is beszél arról, hogy országa
kezdetben zsenge, szerény hajtás, de ellenállhatatlanul fejlődik és terebélyesedik. Azt viszont mi még nem tudjuk,
hogy hol tartunk. „Igyekezzünk kedvében járni az úrnak,
akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle” –
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mondja az apostol. Ez egész konkrétan azt is jelenti, hogy
csak egyetlen egy kérdést kell feltennem az adott helyzetben az adott körülmények között: Hogyan szolgálhatom
az Atya akaratát, hogyan járhatok az Ő kedvében, vagyis
hogyan fejlődhetek a Szeretet lelke iránti engedelmességben? Ebben a kérdésben, a kérdés megoldásában rejtőzik Isten országának bennünk való növekedésének titka.
Az Isten lelkének szabadságában adott válaszunk az,
amely nem szűnik meg gyarapítani bennünk a reménybe
vetett bizalmat. Ámen.
GáBOR ZOLTáN
plébános

Karate hírek
A székelykeresztúri fuDoSHIN SPorT KluB szervezésében, június 2–3 között került sor a 18-ik alkalommal megszervezett fudoshin Karate Kupára. Ez a verseny
egyben az aktuális versenyszezon utolsó megmérettetésének is számít, ahol maroshévízi, gyergyói, udvarhelyi,
kézdivásárhelyi, keresztúri és csíkszeredai csapatok képviseltetik magukat, közel 130 résztvevővel.
A SIC-Szépvíz Karate-Do sportklub három fővel vett
részt a versenyen, akik 5 éremmel tértek haza.
Eredmények: Maksai Krisztina (8 éves), kata forma- (9 éves), kata formagyakorlat I. hely. Demeter Norbert
gyakorlat I. hely, kumite III. hely. Biró Szakács zalán (14 éves), kata formagyakorlat II. hely, kumite II. hely.
A versenyt követő napon, június 4-én, csapatunk 15
tagja részt vett a Smafta/Sporttanácsadó Iroda által végzett sportfelmérésen, melynek célja hasznos információkat nyújtani a szülőknek/edzőknek a küzdősportot
gyakorló gyerekek egészségi és fizikai állapotáról. A felmérőrendszer több mint 2 millió személy felmérése alapján alakult ki. A sporttanácsadó iroda eddig több mint 400
személyt mért fel Csíkszeredában és környékén. Az
egészségközpontú fittség-mérés során, (többek között 6
perc futás, helyből távolugrás, felülés, homorítás, oldalsó
spárga, bokszolás), az egyén „pillanatnyi” funkcionális
állapotának, általános fizikai teherbíró-képességének
megállapítása a cél.
sIC-szépvíz karate-dO csapata
A SIC- Szépvíz Karate-Do csapata többéves hagyományát indította újra a szombat reggeli közös szaladások
visszaállításával.
A szaladásokra nem csak csapattagjainkat várjuk. Szeretettel látjuk a barátokat, testvéreket, nevelőket, szülőket,
egyaránt. Minden szombat reggel 9 órától!
„Nem az a fontos, milyen gyorsan futsz, sőt az sem,
hogy milyen kecsesen. A lényeg a kitartás, hogy talpon
maradj, és bármilyen lassan is,
de haladj előre.”
dean ray Koontz
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Június 22. pénteK
10 – gyerek labdarúgó-bajnokság
1600 – eredményhirdetés és díjkiosztás
1700 – tekebajnokság – egyéni
00

Június 23. szombat
10 – minifoci-bajnokság a futballpályán
1800 – történelmi vetélkedő díjazása
– szent lászló, a lovagkirály
1900 – a siC-szépvíz Karate-do bemutatója
1930 – a szivárvány írtánc-csoport bemutatója
2000 – a 4-street zenekar koncertje
– szabadtéri parti
00

Június 24. vasárnap
10 – dísztanácsülés
1100 – Koszorúzás a szent lászló szobornál
1230 – búcsús szentmise
1500–1800 – tekepálya szabad használata (teremcipő kötelező)
1700 – labdarúgó-mérkőzés: szépvíz – Kozmás
2000 – Kulturális programok a Kaszinókertben:
– a szépvízi vonósok és énekesek előadása
– a Csíkborzsovai citerások és énekes asszonyok fellépése
– a Csíkborzsovai Férfikórus előadása
00

Június 27. szerda
11 – Ünnepi szentmise a szent lászló emlékhelyen
00

A KözBIrToKoSSÁgoK

Tűzoltónapot tartottak Csíkszentmiklóson

Fotó: www.facebook.com

