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a helyhatósági választások eredményei
Szépvíz községben (Szépvíz, Csíkszentmiklós, Borzsova, Bükkloka) összesen 2976 szavazásra jogosult
személyt tartanak nyílván. 2016. június 5-én 1186-on szavaztak a községünkben, ebből 916 személy ferencz tiborra,
226 pál gáborra, illetve 44 szavazat érvénytelen volt. az eredmények alapján a 2016-os önkormányzati választásokon
a községben szavazók 80,21%-a ferencz tibort választotta Szépvíz község polgármesterének. így a következő négy
évben is RmDSz-es polgármester vezeti községünket.
a helyi tanácsosokra leadott szavazatok eredményei: 1186 szavazatból 770 szavazatot kapott az RmDSz
tanácsosi listája, 207 szavazatot az emnp tanácsosi lista, illetve 132 szavazatot kapott a független jelölt. az érvénytelen szavazatok száma 77.
ezen a héten lépnek hivatalba a június ötödikei választások nyomán kialakult helyi képviselői-testületek,
esküt tesznek a tanácsosok, megválasztják az alpolgármestert. Szépvíz községben június 23-án alakul meg a községi
testület 13 tanácsossal: 9 RmDSz-es, 3 emnp-s és egy független tanácsos.

anyakönyV

Faluszépítési

2016. május-június
születések:
Szépvíz – Szatmári Luca, Búzás nikoletta
Csíkszentmiklós –
Borzsova –
elhalálozás:
Szépvíz – jános gábor
Csíkszentmiklós – kósa ferencz
Bükkloka – Bilibók ilona
szépvíz község polgármesteri Hivatalában házasságot
kötöttek:
gegő zoltán és erőss emese

Vetélkedő
a polgármesteri hivatal idén is meghirdeti faluszépítési
és virágosítási programja keretében a legrendezettebb
kapu eleje elnevezésű vetélkedőt.
a nyári hónapokban a község falvaiban elkezdődik az
értékelés. a zsűritagok többek között értékelik a porta elejének rendezettségét, összhangját és faluképbe való illeszkedését is.
az előző évekhez hasonlóan az évértékelő falugyűlések keretében kerül majd sor az eredmények kihirdetésére.

Xi. Csűrdöngölő
néptánc tábor
2016. július 17- 24.
táncanyag: szilágysági, csíki és gyimesi táncok
táncoktatók: onodi attila és onodiné Csécsi katalin,
a „népművészet ifjú mesterei”
zenél: kedves zenekar
énekoktató: onodiné Csécsi katalin
Baranta oktató: Wittinger attila (Budapest)
minden este „csűr program” (helyi néptáncosok előadása, irodalmi népszínmű,
a Csíki játékszín műsora, beszélgetés adatközlőkkel, misztrál koncert stb.). kirándulás
a Csíki-havasokba, fürdés a borzsovai borvízes medencében és minden nap „Baranta”
ősmagyar harctechnika tanítás. (forrás: http://www.onodilak.hu)

értesítjük a lakosságot, hogy akinek kéményseprésre, kéménykarbantartásra van szüksége, érdeklődjön az alábbi telefonszámon:
0745428560 –
lakatos Vince

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
kiadó: Szépvíz község polgármesteri hivatala. Felelős kiadó: ferencz tibor.
munkatársak: albert tünde, andrás ildikó, andrás Róbert, Balázs gáspár, dr. Balogh attila, Cseke istván, Demeter emőke-gizella,
fazakas judit, ferencz angéla, gábor zoltán, györgy mihály-Levente, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, Lakatos istván, németi
katalin, Szakács adél, Szatmáry Domokos-zsolt, tamás Csilla, dr. vikárius károly, dr. vitos erika, zőldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. korrektúra: ferencz Réka.
e-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: alutus Csíkszereda. megjelenik 1450 példányban.
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a szent lászló napi ünnepségek programja
júniuS 25. SzomBat
9:00 minifoci gyerekeknek a futballpályán
10:00 minifoci-bajnokság a futallpályán
10:00 Szent László történelmi vetélkedő a községháza dísztermében
10:30 főzőverseny kezdete a kaszinókertben
12:00 tűzoltóalakulatok bemutatója
14:00 főzőverseny kiértékelése
20:00 SiC-Szépvíz karate-Do bemutatója
20:30 Szivárvány írtánc-csoport bemutatója
21:30 Benedek évi és zenekara
Szabadtéri Retró party - Szépvíz rádió
júniuS 26. vaSáRnap
10:00 Dísztanácsülés
11:30 koszorúzás a Szent László szobornál
12:30 Búcsús szentmise
Kaszinókerti programok:
15:00 Labdarúgás
20:00 néptáncbemutató
20:30 Csíkborzsovai férfikórus fellépése
21:00 Csíkmadarasi népi zenekar előadása
júniuS 27. hétfő
8:30 gyalogos keresztalja indulása a szépvízi római katolikus templomtól
11:00 ünnepi szentmise a Szent László emlékhelyen
Szervezők: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala, Szépvízért Egyesület
Támogatók: Hargita Megye Tanácsa,Szépvíz Közbirtokossága, Szépvízi Ifjúságért Egyesület

a nádi suttogó következő száma szeptember végén jelenik meg.
Várjuk írásaikat továbbra is a nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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köszönet a bizalomért
ezúton szeretném megköszönni a magam és a Romániai magyar Demokrata Szövetség színeiben mandátumot nyert vezetőtestület nevében a bizalmat, amivel felruháztak, és, hogy az elkövetkező négy évre a község, a
közösség vezetését, fejlődését ránk bízták!
ez az újraválasztás azt is igazolja, lévén, hogy visszaválasztásról van szó, hogy a kijelölt, az általunk
meghatározott irány és elképzelés megegyezik az önök számításaival. De úgy is fogalmazhatnék, hogy az elmúlt
esztendők munkája, kampány nélkül is látszik és igazolja, hogy helyes úton járunk. De azonnal hozzá kell tegyem,
hogy még nagyon sok az elvégzetlen munka, még sok a befejezésre és az elvégzésre váró feladat.
visszaidézve a kezdeteket, vannak még akik emlékeznek azon megjegyzésemre, hogy „Szépvíz fényét”
szeretném visszahozni, az egykori járásszékhely fényét. ilyen szándékkal tevékenykedtünk a vezetőtestülettel eddig
és most ezt folytatjuk.
igéretet a kampányban nem tettem, tettünk, de egy dolgot most megígérek magam és csapatom nevében, éspedig hogy a legjobb tudásunk szerint folytatjuk az elképzelt munkát, szolgáljuk a közösséget, ahogyan tettük az
elmúlt időszakban is.
végezetül önökhöz is van egy kérésem: mindenki tegyen a lehetősége és ereje szerint községünkért,
közösségünkért, mert együtt kell kialakítsuk életterünket, kell építsük, szépítsük környezetünket, biztonságot teremtve
gyermekeinknek.
ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget az elkövetkező időszakban!
Ferencz TIbor
polgármester

„a lélek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
a hargita megye tanácsa által
támogatott „Ismerjük meg dalainkat –
A magyar zene és kultúra ápolása
Hargita megyében” program keretén
belül 2016. június 12-én rangos kultúrális eseménynek adott helyet a csíkborzsovai Szent józsef templom, ahol
a Csíkborzsovai férfikórus által szervezett előadáson fellépett a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet férfikórusa – karnagy
kovács László; a Sepsiszentgyörgyi magyar férfidalárda – karnagy jakab árpád; a gyergyószentmiklósi ipartestület férfikara – karnagy molnár katalin;
Csíkborzsovai férfikórus – karnagyok ványolós
andrás és Biró zsolt imre.
a rendezvény fénypontja a Száztagú Székely
férfikórus előadása volt, amely kórus a fent említett
kórusokból alakult 2013 tavaszán, közös döntés
alapján. a nagy múltú székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi és gyergyószentmiklósi férfikórusok kezdeményezték ennek létrehozását.
a százas létszámhoz szükség volt még 25 emberre és így meghívást kapott a Csíkborzsovai férfikórus is, amely a meghívást örömmel fogadta. ez
alkalommal harmadszor énekelt együtt a Száztagú
Székely férfikórus, hirdetve a zene nyelvén isten
dicsőségét és kérve az ő oltalmát hazánk és nemzetünk,
nyelvünk, kultúránk és helyi értékeink fennmaradásáért.

a vasárnapi rendezvényünket kodály zoltán
fennkölt szavaira építettük: „vannak a léleknek
régiói, melyekbe csak a zene világít be... Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem
férkőzhetünk ... ott a zene még túlmutat rajtuk,
olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni
lehet.”
a rendezvényünk célja az volt, hogy
beférkőzzünk a tisztelt közönség „lelkének rejtett
zugaiba” és hitet, szeretetet, megbocsájtást, hazaszeretetet és az összetartozást hirdessük a zene
csodálatos hangjai által és együtt imádkozzunk
hitünkért, hazánkért, nemzetünkért, nyelvünkért,
kultúránkért, közösségünkért, családjainkért,
gyerekeinkért, jövőnkért – ezért kezdődött a rendezvény szentmisével, amelyet ft. gergely fülöp,
ft. györgy mihály Levente és ft. gál hunor
plébános urak celebráltak.
Folytatás az 5. oldalon.
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Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Borboly Csaba, hargita megye tanácsának elnöke és
ferencz tibor, községünk polgármestere, aki beszédében köszönetet mondott a vendég kórusoknak, hogy
kistestvérükként felkarolták a Csíkborzsovai férfikórust és ezzel a döntésükkel létrehoztak egy szép és
értékes kórust, a Száztagú Székely férfikórust, amely
minden székely embert képvisel és továbbadja nemzetünk értékeit.
a szentmise után ferencz angéla értékes és szép
gondolataival elindította lelkünket a zene gyönyörű
világába, bemutatva röviden a fellépő kórusokat és ismertetve a felcsendülő műveket és szerzőiket.
ferencz angéla beszédében röviden bemutatta
a Romániai magyar Dalos Szövetséget, amelynek a
székhelye kolozsváron van és a rendezvényen éneklő
kórusok mind tagjai.
a kórusok egyéni előadása után felcsendült a
Száztagú Székely férfikórus közös éneke, dicsérve hős
elődeink erényét, akik életüket adták azért, hogy e föld
a miénk legyen, felajánlva édes hazánkat Boldogasszony anyánknak és kérve erkel ferenc „fohászának” szavaival „óh isten halld meg fohászunkat. óh
óvjad, óvjad, óvjad a magyart!”
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a Csíkborzsovai férfikórus hálás köszentet mond
„dalos testvéreinek” a gyönyörű és szívet, lelket
gyönyörködtető színvonalas előadásukért, a közönségnek pedig köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel!
a férfikórus a továbbiakban is ezeket az
értékeket képviselve szeretné folytatni tevékenységét,
Reményik Sándor „öröktűz” című versének szavai
szerint: egy lángot adok, ápold, add tovább!
és gondozd híven...”– vigyázva arra hogy ki
ne aludjon nemzetünk és azon belül közösségünk
„öröktüze”, amit elődeink bíztak ránk.
köszönjük mindazoknak, akik segítenek nemzetünk öröktüzének lángját ápolni és tovább adni!
főtámogató: hargita megye tanácsa.
támogatók: Szépvíz község polgármesteri
hivatala, a hargita megyei kulturális központ,
Szépvíz közbirtokossága, Csíkszentmiklósi közbirtokosság, Csíkborzsovai közbirtokosság, Csíki Sör
manufaktúra.
cSíkborzSovAI
FérFIkÓruS

száztagú székely FérFikórus – CsíkBorzsoVa 2016. június 12.

ki a "ződ"-be
Dr. Balogh attila-árpád ötlete nyomán és segítségével szeretnénk egy kirándulás-sorozatot indítani, amelynek
célja az lenne, hogy a fiatalok megismerjék a község összes dűlő- és helyneveit, és ezeket az ismereteket átadják
idővel a következő generációnak. a konkrét terepszemlét egy 2-3 napos – (esti órás) – térképezés előzné meg, amikor
a hargita megyei hegyimentők térképén beazonosítjuk a tájat.
terveink szerint a borzsovai patakkal kezdenénk, majd jönnének a szentmiklósi, szépvízi területek és így
tovább. elképzelésünk szerint családias hangulatban, kirándulás keretében szereznénk helytörténeti ismereteket.
az kirándulás-sorozatot plakátokkal és a közösségi oldalakon fogjuk hirdetni. nagy szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
AnDrÁS rÓberT
csIe
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évfordulós kirándulás
köztudott, hogy a klub tagjaiként szerda estéken gyűlünk össze, ahol különböző programokon veszünk részt.
a 2016. június 8-ra eső szerda rendhagyó programot rejtegetett számunkra, ugyanis a Szépvízért egyesület által
benyújtott és kedvezően elbírált pályázatnak köszönhetően, a klub megalakulásának 5. évfordulója alkalmából
jutalomkiránduláson vettünk részt.
Reggel 7 órakor összesen 22-en gyülekeztünk a szépvízi polgármesteri
hivatal előtt. idejében megérkezett a számunkra kijelölt autóbusz, melyen
nyomban elfoglaltuk a helyünket. a egyesület tagjai által tízóraival (uzsonnával) és jókívánságokkal feltarisznyázva indultunk útnak gyergyószentmiklós
irányába, ahonnan a sokunk által rég nem látott, illetve nem is ismert útvonalon, a Bucsinon át haladtunk tovább. a legelső megállás a Bucsin tetőn volt,
ahol fellazíthattuk az elgémberedett tagjainkat, csak egy kávézás idejére
szabtuk e kis pihenőt. az esőzések után megtisztult táj ragyogó napsütésben
tárult elénk. újra buszra ültünk, majd folytattuk utunkat parajd felé. parajdra
érkezvén a délelőtti programnak megfelelően a bányalátogatás következett.
fel is ültünk a bányába szállító autóbuszra. arról leszállva, gyalog sétáltunk
le a felújított lépcsőkön. Leérkezésünk után üres asztalokat, padokat kerestünk
és elköltöttük reggelinket. kérésünkre a tudakozóból egy idegenvezető
tájékoztatott a bányáról való tudnivalókról. körbelátogattuk a tárnákból
kialakított helyiségeket. megtekintettük a múzeumot. igazi lelki felfrissülést
a kápolnában való időzés jelentett. Bekapcsolódtunk a közös tornázásba is,
elvégezve néhány gyakorlatot. a bányából felvezető lépcsőknél találkoztunk.
onnan kapaszkodtunk fel egymást segítve
és biztatva az autóbuszmegállóig. a felszínre érve, miután hozzászokott szemünk
a természetes fényhez, egy keveset
nézelődtünk, vásárolgattunk. újra buszra
ültünk és a Wellness központba mentünk. mindenki egészségügyi állapotának,
illetve igényének megfelelően fürödhetett, szaunázhatott. voltak akik sétálgatással, üldögéléssel, eszegetéssel múlatták az időt.
kijőve az élményfürdőből elfogyasztottuk uzsonnánkat. majd buszra
ültünk és a szép Sóvidéken át érkeztünk korondra. ott még vásárolgattunk,
nézelődtünk, sétáltunk. utunkat Székelyudvarhelyen, majd a hargita hegységen
át folytattuk hazafele. a társaságnak jó kedve kerekedett. végig énekelve, jó
hangulatban érkeztünk haza Szépvízre, este nyolc óra körül.
ezúttal mondunk köszönetet mindannyian a Szépvízért egyesületnek,
hargita megye tanácsának, Szépvíz község polgármesterének és minden
munkatársának, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy e szép kiránduláson vehessünk részt. kívánunk nekik egészséget, jó munkabírást és sok sikert!
AnTAL SzenDe erzSébeT

óvodások ballagása
az óvodások egyik legszebb ünnepe a ballagás. a mindennapos szoros együttműködő kapcsolatot lezárva, búcsút intettünk
egymásnak, lezárult egy életszakasz. a gyerekeknek azt kívántam,
hogy érezzék jól magukat ősztől az iskolában, a szülőknek pedig
kitartást, figyelmet és türelmet a kezdeti időszakhoz. a gyerekek
ballagási műsorral és egy rövid lakadalmas-táncos előadással kedveskedtek a szülőknek, nagyszülőknek és a többi kedves vendégnek.
ALberT TÜnDe
óvónő
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testvértelepülési kapcsolatok ápolása
hetedik alkalommal rendezték meg újkígyóson a galiba
napokat, amely egy hagyományos gasztronómiai és kulturális rendezvény. hogy miért is galiba? mert a 70-es évek végétől újkígyóson
libát tömtek, ami sok családnak nyújtott megélhetést. ehhez híven a
szombati napon csak libából készült ételekkel versenyezhettek a
csapatok.
újkígyós város és Szépvíz község testvértelepülési kapcsolatban vannak már nagyon sok éve. minden évben résztvesznek a
települések küldöttei egymás rendezvényein. az idén a községi
önkéntes tűzoltók csapata fogadta el a meghívást, képviselte községünket ezen a háromnapos rendezvényen.
hosszú utat megtéve, csapatunk pénteken délben érkezett meg újkígyósra, ahol Szebellédi zoltán
polgármester és a helyi vezetőség fogadott bennünket. Rövid programismertető után turovski-mancz fatimé nóra
fotókiállítását tekinthettük meg, majd a zápszonyi testvértelepülés küldötteivel együtt egy közös ebéden vehettünk
részt. Délután amatőr borversenyre és kóstolóra voltunk meghívva, amely éjszakába nyúló bállal és nótázással ért
véget.
Szombaton 9 óra körül lehetett átvenni az alapanyagul szolgáló 3 libát és a belsőségeket. Csapatunk
csakhamar összerázódott és elkezdődött a nagy főzőverseny, amelyen 19 csapattal kellett összemérjük tudásunkat.
mi egy erdélyben ismert recepttel szálltunk versenybe, amit
istván miklós nagymamájának a receptesfüzetéből írtunk ki.
küldetésünk nem csak a kásás liba (piláf) erdélyi módra való
elkészítése és megismertetésre volt, hanem a községünkre
jellemző tejtermékek (júhsajt, túró, orda), pácolt szalonna,
házikenyér, házi pálinka népszerűsítése is, amit az újkígyósiak
előszeretettel kóstolgattak, dicsértek. ugyanakkor kellemes
érzéseket csalogattunk elő az erdélyből elszármazott,
magyarországon élő emberek arcára is a helyi termékeinkkel.
a hangulat nagyon barátságos volt, így az idő hamar
elszállt, tálalni kellett a zsűrinek és bemutatni a főztünket, majd
az eredményhirdetés következett.
az erdélyi ízek, az általunk készített piláf elnyerte a közönségdíjat, aminek nagyon örvendtünk. a díj a
gyulai várfürdő által felajánlott, 4 személyre szóló teljes ellátás és gyógyfürdőhasználat volt, melyet úgy döntöttünk,
hogy átadunk egy újkígyósi családnak. az ünneplés nem maradhatott
el, így a főzősátorhoz visszatérve harmonika szó kíséretével énekeltünk
szép magyar népdalokat, nótákat és a hozzánk csatlakozókat megkínáltuk finom pálinkával.
az élménydús napot a Republic élő koncertje zárta.
vasárnap délelőtt részt vettünk az 1856-ban épült és Szűz
mária védelmébe ajánlott újkígyósi római katolikus templomban tartott
szentmisén. ebéd után elbúcsúztunk vendéglátóinktól és elindultunk
haza. az utazás több mint 9 órát tartott, így volt idő arra, hogy mindenki kifejtse véleményét az elmúlt 3 napról.
mindenki úgy gondolta, hogy kár lett volna kihagyni ezt a
lehetőséget. ezúton szeretném a csapat nevében megköszönni Szépvíz
község vezetőségének a lehetőséget és a támogatást, hogy ez alkalommal mi képviselhettük községünket, míg az
újkígyósiaknak a fogadtatást és a mérhetetlen szeretetét, amelyben az ott töltött idő alatt részesültünk.
Remélem lehetőségünk lesz a viszontlátásra és viszonzásra!
zőLDI GeLLérT

oLvaSSa Szépvíz közSég inteRneteS honLapját
a WWW.Szepviz.eu Címen!
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interjú dr. ambrus tündével
az idei évtől rendszeresen
megjelenő interjúsorozatban első alkalommal van szerencsém női interjúalannyal beszélgetni, aki nem más,
mint dr. ambrus tünde.
– Kedves Tünde, régóta ismerlek, de most, hogy interjút készítek Veled, alapos információgyűjtés
után én is megfogalmazhatom, hogy
nemzetközileg is ismert és elismert
szakember vagy, a földrajztudományok doktora. Hogyan vezetett
el az út idáig?
igen, régóta ismerjük
egymást, hiszen mindketten egy
szegeletben (Csíkszentmiklós: alszeg) nevelkedtünk, és ez számomra
is egy összetartó erőt jelent. tanítóként kezdtem meg pályafutásomat,
de a földrajz szintetizáló ereje magával ragadott, így még folytattam a
tanulmányaimat. Csíkszentmiklósról
nézve a határon túli magyaroknál
(eger: eszterházy károly tanárképző főiskola, pécs: pécsi tudományegyetem, földtudományok
Doktoriskola). ez a kitérő út
határozta meg a további érdeklődésemet, feladatomat, munkámat, de
nem mellékesen a családban gyerekként megannyiszor hallott felhívás, hogy „Láss meg magadtól te is
valamit …”.
– 2012-ben jelent meg egy
tanulságos könyved a Székely falutízesek címmel, amelyben a székely falutízesek napjainkban is fellelhető
nyomait kutatod. Miért éppen a székely
falutízesekre esett a választásod?
– nos, kilépve a tízesek
hagyomános világából egy több mint
170 ezer lakosú városba (pécs), azt
tapasztaltam, hogy a negatív értelmű
globális jelenségek, az elidegenedés
jelensége egyre szaporábban „jönnek” velem szembe. e tapasztalatokból kiindulva feltettem magamnak a
kérdést, hogy a más fejlettségű,
speciális modellt formáló székely
szegek, szerek, tízesek világa, amely
évszázadokon keresztül fenntartható

módon élt, az a bölcsesség, az a
világnézet, amelyet saját maga hozott
létre a székely ember, és az évszázadokon keresztül szerencsésen
működtetett közösség, szolgáltathate mérlegelendő tanulságot, követendő modellt a mai modern
szemléletű, az elidegenedett ember
számára. vajon, ha visszanyúlnánk
ezekhez a jól kiérlelt tízesszerveződésekhez, visszahátrálást jelentenének-e? érdekelt továbbá, hogy a
tízesközösségek honnan tudták mindig mi a dolguk, mi a teendőjük az
adott helyzetben? hogyan ismerték
fel, hogy egy adott teret meg lehet
védeni a fejlődés hamis illúziójától a
közösség erejével? amint e kérdéskörök megválaszolásába bonyolódtam egyre bizonyosabbá vált, hogy a
településföldrajz szakma nem is tud
a tizesek létéről. következésképpen
munkám tárgyát Székelyföld falutízeseinek, mint térspecifikus elemeinek a léte, és az ebben gyökerező
közösségi erő, valamint a XXi.
század több szálon futó (közösségi,
kulturális, vallási, népesedési, migrációs, gazdasági, politikai) problematikája jelentette. így lett az
említett kötetnek is a tárgya a falutízes – hét év kutatómunka után –,
amelyet a pallas-akadémia szabadított ki a pécsi tudományegyetem
könyvtárából, a szépvízi és a csíkszentmiklósi közbirtokosságok, illetve hargita megye tanácsa segítségével, amit ezúton is hálásan köszönök. ezáltal nem csak a szűkre
szabott szakmának mutathattam fel
tízesekhez kapcsolódó, múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket,
hanem azon fiatalabb generációk
számára is, akik már csak nyomokban fedezhetik fel ennek a kultúrálisgazdasági-vallási tőkének, a tízesnek
a lényegét.
De megjegyzem, hogy a tízesek, szegek, szerek organikus rendszerét nem láttam belülről. ahhoz,
hogy e szellemi munkát elkezd-

hessem, szembesülnöm kellett egyrészt a tízesrendszernek a közvetlen
világával, másrészt látnom kellett
egy más világot, azaz ki kellett szálljak abból a kultúrából, ahol nevelkedtem. ezt a kiszállási lehetőséget
köszönöm azoknak, akik befogadtak,
és természetesen a családomnak.
– Mit jelent a tízesek fogalma?
– amikor a tízesek jelentése,
fogalma után érdeklődünk, akkor
több lehetőségünk is van. a székely
nyelvjárásban falurészt jelent, de
nemcsak azt a teret jelöli, ahol fekszik az adott falurész, hanem belterületi tárgyakat (pl. tízeskeresztfa,
tízeskút, tízesház, határhalmok, tízesláda stb.), folyamatokat, jelenségeket
(pereskedések, összetartozás, hovatartozás tudata) egyaránt magába
foglal. a tízes mint településföldrajzi
fogalom a székely társadalom-szervezés legkisebb egységeként, vagy közigazgatási egységként fogható fel. Sőt,
mi több, közösségszerveződési alapegységként is meghatározható.
évszázadokon keresztül a
tízes rendszere határozta meg a
települések lakóinak életvitelét,
életminőségét. a tízes összekapcsoló erőként hatott, a közösség szintjén egységbe foglalta a lakóit.
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a kis autonóm szervezeti forma nem
csak a jogokat biztosította, hanem a
kötelezettségek hordozóivá is vált.
meghatározta a közösség gondolkodását, figyelmét, fegyelmét, hitét,
életfelfogását és életmódját. az igazi
közösségek létrejöttéért, életben
maradásáért, egészséges működéséért azonban egy következetes és
kemény utat kellett bejárni. maga a
székely küldetés, a határ védelme a
„helyére tette” az embert. össze kellett fogni.
Szinonimaként értelmezhetőek a szeg, illetve szer szavaink.
Szere van a rendnek (rendszer), a
gyógyításnak (gyógyszer) és sok
minden másnak, így a települések
kialakulásának, létezésének, és fejlődésének is. az al- fel- közép- a térbeli viszonyt tükrözi. tükrözi azt,
ahogyan az ember használja a teret.
ha az ember felfelé kellett menjen,
akkor a „fel”, ha lefelé, akkor az „al”
előtaggal illették az adott településrészt. a kettő között értelemszerűen
középszeg lett. idővel sajátos megnevezési formák is kialakultak (pl.

Sándor szeg, vigok szere, Cigónia-,
oláhszer, Bolha szeg, kotormány
stb.) ezeket a földrajzi neveket
nem a tudomány teremtette, és
nem is a politika. a nép érezte meg
a táji adottságokat, és illette
nevekkel.
– Eddig milyen elismeréseket
kaptál a munkásságodért, és melyik
a legkedvesebb számodra?
– eddig több figyelmességet is kaptam (2015: „a magyar
kultúráért és oktatásért” eme
Bethlen gábor alap Bizottság,
kolozsvár, 2013: „pedagógus kutatói pályadíj” magyar tudományos akadémia, Budapest
2012: „apáczai-díj” - Romániai
magyar pedagógusok Szövetsége
tudományos
tanácsa,
2011:
„kiváló Doktor-díj” - pécsi tudományegyetem földtudományok
Doktoriskola, 2009: „pro geográfia díj” - magyar földrajzi társaság, Szeged). a legkedvesebbek
azok, amelyeket a helyiek adtak,
azok akikről, akiknek írtam és dolgoztam. De azt gondolom, hogy az

elismerések, díjak nem csak annak
fontosak, aki kapja, hanem annak is,
aki adja, csak erről nem szoktunk
beszélni.
– A természettudományokon,
földtudományokon kívül mi érdekel
még különösebben?
– fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem születtem én geográfusnak, sem kutatónak, de kíváncsinak igen. kiváncsi vagyok
például arra, hogy egy rongydarabból milyen viselhető ruhadarabot lehet kihozni, a régi
ruhából, hogyan leget újat alkotni,
fából, vasból, karikából mit lehet
készíteni. ezeken kívül még
jelentős időt fordítok a sportra, az
olvasásra és a mezőgazdasági
munkákra.
– Köszönöm, hogy időt
szántál, hogy megosztottad gondolataidat. A továbbiakban is sok sikert kívánok a nem mindennapi
munkádhoz!
SzAkÁcS ADéL

kirándulás népdalainkkal
mint mindig, reggel 8 órakor készen állt a nagy csapat
az indulásra. felültünk a buszra, amely a Szent László templom elől indult.
megálltunk Szentmiklóson, hogy felülhessenek a
nyolcadik osztályosok. a csapatunk a szépvízi hetedik-nyolcadik osztályos, a szentmiklósi nyolcadik osztályos diákokból
és felnőttekből állt. útunk folytatódott Csíkszeredáig, ott meg
kellet várjuk a vezetőket. ezalatt a kántor úr kiosztott mindenkinek egy lapot, amelyen népdalok szerepeltek és hangot
kellet adjunk nekik, hogy elárasszák értelmüket a térben.
nagyon győnyörű volt, ahogyan eltöltöttük lelkünket ezekkel
a hangokkal.
következő úticélunk Székelypáfalva volt, amely
farkaslaka községhez tartozik. útközben nem hagytuk abba
az éneklést, mert úgy véltük, hogy ezzel is bővíthetjük tudásunkat. Szerencsénk volt látni a hármaskeresztet,
az emlékművet, amely a hargita hegység főgericén található.
amit megtudtunk róla, hogy több történelmi esemény is
kötődik ehhez a helyhez. a legnevezetesebb az 1567es ütközet, mely itt zajlott a reformációt terjesztő jános
zsigmond fejedelem, és a katolikus csíkinak között, ez utóbbiak győzelmével. ettől, a katolikusság számára dicsőséges
eseménytől kezdve, hálát adva tartják meg minden év
pünkösdje előtti szombaton a csíksomlyói búcsút.

a középső, legmagasabb kereszt a honfoglalás 1100ik évfordulóját, a nyugat fele néző kereszt a csíksolymói ferences kolostor 1444-es alapítását, a kelet felé néző pedig erdély
neves püspökének, márton áronnak az emlékét (születési év
számát: 1896) hirdeti.
az emlékhely a Csíksomlyóra igyekvő zarándokok és nemcsak - egyik kedves lelki és testi pihenőhelye.
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megérkeztünk Székelypálfalvára, ahol megtekintettük
a templomot. tudomásunkra jutott, hogy a szájhagyomány
szerint a falu végén, a firtos hegyre vezető út mellett álló
templomukat a tatárok 1661-ben felégették. az épület helyén
gótikus stílusú maradványokat találtak. a kőből faragott szenteltvíztartót, a keresztelő-medence felső részét, valamint a
gótikus kő ajtókeretet, az 1775-1780 között épült és Szent mihály tiszteletére felszentelt mai templomban helyezték el.

kijöttünk a templomból és nekivágtunk 10 km-es
utunknak, amely firtos vára felé tartott. minden kirándulás
más, mivel mindegyiknek meg van a maga szépsége. ez a
szépség sokszor a természetben nyilvánul meg. a nap ahogyan
lesüt az égből a földre miránk, ahogy a szél megfűszerezi lágy
fuvallatával hangulatunkat. így válnak nagyszerűvé éltünk
apró pillanatai. mert isten azért teremtette a napot, a holdat,
az apró kis bogarat és mindazt, ami a természetben van, hogy
az ember nap, mind nap
örömét lelje benne. nem kell
a világon túlra menjünk csak
azért, hogy boldogok lehessünk. egy szál virágban, amelyet leszakítasz, megtalálhatod
magad és akár más boldogságát is, miközben megfeledkezel gondjaidról.
mialatt gyalogoltunk,
cserkészdalokat, népdalokat
énekeltünk és kankalint (báránylábat) szedegettünk. megálltunk egyszer tízóraizni, és
alig vártuk, hogy ott lehessünk firtos váránál. egy-két dombocska után megérkeztünk a várhoz. itt a vezetőnk elmesélte
a firtos vár történetét. egy gyönyörűséges tündérkisasszony
szállott a fellegek közül a magas hegynek a tetejére, ott letelepedett a többi tündérrel, s mindjárt elhatározták, hogy egy szép
várat építenek oda. ezt a tündér-királykisasszonyt firtosnak
hívták, de volt neki egy leány testvére, egy tartod nevű, aki
átalkotott, rossz teremtés volt, s mindig irigykedett firtosra.
hozzáláttak a tündérek a várépítéshez, dolgoztak serényen,
éjjel-nappal. egyszer arra vetődőtt tartod, s azt mondta
firtosnak irigykedve: – azért is megmutatom, hogy ma éjfélig
szebb várat építek a tiednél, s ennek a tiednek elvitetem a fundamentum kövét az én váramba.
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firtos vára készen is volt már este, a tündérek nagy
örömükben tüzeket gyújtottak a vár falán, s úgy táncoltak
körülötte. De éjfélkor csak ott termett tartod az ő gonosz
tündéreivel, egy szempillantásra kifeszítették a firtos várának
fundamentum kövét, nagy hirtelenséggel kifúrták, vasrúdra
húzták, s úgy repültek vele tartod vára felé. Repültek a gonosz
tündérek a fundamentum kővel, de mikor korond fölé
érkeztek, s a kakasok éppen éjfélre kukorékoltak, a vasrúd kettétörött, a kő leesett a korond vízébe. most is ott van, aki nem
hiszi, nézze meg a likas követ. De amikor a kő leesett,
összeomlott tartod vára is.
firtos tündér nevéhez fűződik a firtos lova legendája is:
Lakott firtos várában egy szépséges tündérkisasszony. ez a tündérkisasszony megszeretett egy szegény
dali legényt, aki korondi volt, de a tündértörvény olyan volt,
hogy nem találkozhattak egymással szívük szerint, mindig
éjnek idején kerültek össze a tündérkert filagóriájában. a
legény minden áldott este fellovagolt a meredek sziklán, a
tündérkisasszony pedig kiállott a vár fokára, megfogta a
legény kezét, s úgy segítette föl. egy este megint várja a
szegény legényt a tündérkisasszony. jön a legény, vágtat
felfelé nagy bátran, s mikor a vár fokához ér, nyújtja a kezét
a tündérkisasszony felé. De ebben a szempillantásban
megsiklik a ló, mivel eső volt, a legény magával rántja a
tündérkisasszonyt, s a rengeteg mélységbe zuhantak. a ló
pedig fennakadt a szikla oldalán, odatapadt, s azonmódulag
kővé változott. még most is rajta van a nyereg s a kantár. ezt
a lovat a tündérkisasszony ajándékozta a legénynek, s azért
hívják firtos lovának. De aztán ez a ló nem is hiába, hogy
tündér lova volt, mert most is az ő színe változása után jár
az idő. mikor a kő ló fénylik, meleg napok járnak, mikor
pedig homályos, hosszú eső
lesz. a vár az 1200-as években épült és 1078 méter magasan fekszik.
hanem firtosnak el
kellet osztania a földjeit maga
és öt fia között. firtos azt
mondta, hogy itt én lakom és
ez lett énlaka. a legkisebbnek azt mondta, hogy ez a
tied, ez lett etéd. a második
fia mondta, hogy apám, ott
vérpiros meggyek vannak, én
megyek oda. az lett atyha.
másik földükön ropogós meggyek voltak és a következő fia
azt választotta. ez lett küsmöd. apám! én is szólnék! az lett
Szolokmán. apám, koromhoz képest nekem is kell! az lett
korond.
meghallgattuk a történeteket és megérkezett a pillanat,
amit mindenki várt, a szalonnasütés. nagyon jó volt és finom,
mert a természetben az étvágy is jobb. ahogy megebédeltünk,
versenyeztünk egymással, hogy ki a jobb. volt futóverseny,
gödör átugrás és még más versenyek. persze a jutalom se
maradt el, mert a nyertesek kaptak egy-egy tábla csokoládét.
boGoS MÁrIA-orSoLyA
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Szülők iskolája

kisgyerekes családok mindennapjai
a beszélgetés során hamar előkerült az édesanyák egyik legnagyobb ellensége: a bűntudat. mennyi mindenért
érzünk mi édesanyák bűntudatot? Bűntudatot érzünk, mert nem foglalkozunk eleget a gyerekekkel, mert nincs
mindig főtt étel, mert nem vasalunk ki minden ruhát, mert nincs mindig rend a lakásban. esténként úgy fekszünk
le, hogy ma megcsináltunk hat dolgot a tízből, de nem tudunk örülni a hat dolognak, inkább a négy elmaradt dolog
miatt ostorozzuk magunkat. mikor feküdtünk le utoljára úgy, hogy tükörbe néztünk s azt mondtuk magunknak,
hogy szeretlek, mert ilyen vagy, mert ma ezt és ezt jól csináltad.
Sokszor olyan gyerekkorunkban belénkvésett dolgoknak próbálunk megfelelni, mint pl. nem fekszünk le
mosogatás nélkül, nem fogadunk vendéget, mert
nem raktam rendet, ma nincs levesem s másodikom. Csak azt szeretném kérni, hogy gondolkozzunk el, ki volt az akit gyerekkorunkban
hallottunk ezeket a dolgokat mondani? kérdem
én, mi van akkor, ha egy nap nincs főtt étel, vagy
mi van akkor, ha úgy fekszünk le, hogy a kagyló
tele van mosatlannal? van valaki, aki megcsinálja
helyettünk? jött már valakihez be a szomszédasszony s elmosgatott, vagy rendet rakott?
valószínűleg nem.
nem foglalkozunk eleget a gyerekeinkkel. kérdem én, mit értünk foglalkozás
alatt? hiszen a gyermekünk nem akkor fejlődik, ha leülök vele és egy autót tologatok, hanem attól, hogy bevonom
a mindennapjaimban és miközben főzök, mesélek neki, s engedem, hogy segítsen, amiben tud. Sok érdekes és
hasznos dologról beszélgettünk, amelyek nyomot hagytak bennem, de lenne egy dolog, amit fontosnak tartok
megemlíteni, éspedig az, hogy éljünk a jelenben, használjuk ki gyerekeink bármelyik életciklusát, hiszen mindegyiknek megvan a maga szépsége.

anyós - meny kapcsolat
gondolkodtak már valaha azon, ha valamilyen jelképpel kellene
megnevezni az anyós-meny kapcsolatot, milyen szimbólumot használnának? talán egy mérleget? egy kardot? egy csatateret? mit szólnának egy
bárkához? mi is eléggé meglepődtünk, amikor egy szimbólikus anyós-meny
bárkába kellett beüljünk és együtt eveznünk a folyó túlsó partjára úgy, hogy
nem volt szabad beszélgetni. mondanom sem kell, hogy a bárka nem jutott
át épen a túlsó partra. S gondolom kitalálták miért, azért, mert nem kommunikálunk, nem beszélgetünk, mert két dudás nem fér meg egy csárdában,
mert nem vagyunk hajlandóak félretenni a büszkeségünket, hogy egymással
beszélgessünk.
mondták már valaha férjüknek azt, hogy : „válassz! én vagy az
anyád?” S most felteszem a kérdést, hogy mi az anyja vagyunk férjünknek
vagy a társa? ne akarjunk férjünk anyja lenni.
ilyen és ehhez hasonló gondolatébresztő dolgokról beszélgettünk,
de mivel személyes, bizalmas példákkal fűszereztük beszélgetéseinket, nem
folytatom tovább. Befejezésül a beszélgetésen résztvevő egyetlen anyós
szavaival zárnám soraimat: „minden emberben két farkas van. egy jó meg
egy rossz farkas. az a farkas erősebb, amelyiket jobban tápláljuk.”

anyós-meny bárka

Csíkszentmiklóson a nyár folyamán szünetelnek a következő foglalkozások:
mondókás csoport, szülők iskolája, táncház gyermekeknek.
ősszel ismét találkozunk!
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kaRate hiRek
május 21-22-én 16. alkalommal
tartottak „gasshuku tokukai”- karate edzőtábort és versenyt Székelykeresztúron a
fuDoShin Sport klub szervezésében.
a hagyományossá vált rendezvényre rekordszámú résztvevő nevezett be:
120 fő gyakorolt és edzett szombaton, hogy
a vasárnapi versenyen minél kiemelkedőbb
teljesítményt nyújthasson. a legfiatalabb 6
éves, a legidősebb 60 éves volt. 12 klub
versenyzői voltak jelen hargita, kovászna,
maros és kolozs megyéből, de még
Budapestről is érkeztek sportolók.
a SiC-Szépvíz karate-Do részéről két karatéka, fikó zsófia és Rohán imre vett részt az eseményen. mindkét versenyző kimagasló eredményre tett szert, fikó zsófia kata versenyszámban i. , kumite versenyszámban ii.
helyezést ért el, míg Rohán imre kata versenyszámban ii., kumite versenyszámban i. helyezést ért el.
Szombaton, június 11-én rendezték meg tusnádfürdőn a vii. tusnád kupát, amely egyben a györgy gellért
emlékversenynek is otthont adott. a 11 egyesületet és 220 versenyzőt számláló tornán a SiC-Szépvíz karate-Do
csapata 27 fővel vett részt.
eredmények:
– 6-7 éves lányok, –25 kg: Balogh tímea i. hely szivacs kumite versenyszámban.
–6-7 éves fiúk, +25 kg: Biró Szakács zalán ii. hely kumite versenyszámban, iii. hely szivacs kumite és
kata versenyszámban; kovács Roland iii. hely kumite versenyszámban; László tibor iii. hely kumite versenyszámban; Butnaru Denis iii. hely kumite versenyszámban.
–8-9 éves lányok, + 28 kg: Balogh Boglárka i. hely kumite versenyszámban; kuna hanna iii. hely kumite
versenyszámban.
–8-9 éves fiúk, + 31 kg: abos zalán iii. hely kata versenyszámban; kuna Lorincz iii. hely kumite
versenyszámban.
–10-11 éves fiúk, +35 kg: tamás gellert iii. hely kata versenyszámban.
–12-13 éves lányok, –40 kg: gráncsa katalin iii. hely kumite versenyszámban.
–12-13 éves fiúk, +40 kg: Demeter norbert iii. hely kata versenyszámban; Béni Róbert iii. hely kata
versenyszámban.
–14-15 éves lányok, + 50 kg: fikó zsófia ii. hely kata versenyszámban
összességében a SiC-Szépvíz karate-Do csapata 16 éremmel zárta a napot, amelyből 2 darab aranyérem,
2 darab ezüst és 12 darab bronz.
örömmel tölt el, hogy az elvártakon jóval felül teljesített az utánpótlás csapatunk és visszaigazolás volt számunkra ez a verseny. köszönjük a szülők egész napi türelmét és segítségét!
A SIc-Szépvíz karate-Do csapata
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gyereknap
ahogy június küszöbét átlépjük, rögtön érkezik a
gyerekek ünneplési ideje. így aztán újból nekiugrottunk,
hogy egy olyan eseményt szervezzünk, ahol a kicsik fantasztikusan érzik magukat, és amikor azt mondom, hogy
szervezzünk, akkor arra gondolok, hogy közösségünk
minden szervezete arra törekedett, hogy ez a nap jól sikerüljön. ezúton szeretném megköszönni a csíkszentmiklósi és szépvízi nyugdíjas klubtagok segítségét, hiszen ők
amellett, hogy időt szántak arra, hogy a kicsikkel töltsék
a napot, a kultúránk egy-egy szikráját is próbálták tovább- túlra viheti. köszönöm páll zoltánnak a közreműködést.
adni. ezáltal a gyerekek résztvehettek csőröge- és fánk- Bevallom, hogy nem tudok elképzelni a községben olyan
rendezvényt, ahol ne zoltán lenne az, aki a jó zenét biztosítja és aki elmondja, hogy éppen mi történik.
a rendezény egy nagy játékkavalkád volt. a
gyerekek játékos feladatokat kellett teljesítsenek, és aki
jól teljesített, azt nyírő tallérral jutalmaztuk. a tallérokat
össze kellett gyűjteni és le lehetett vásárolni. a kirakodóvásárban volt édesség, üdítők, játék, iskolai felszerelések. talán a legjobb a dologban az volt, hogy
mindenki nyert a végén. ha valaki részt vett egy játékban,
tallért kapott, ha valaki teljesített egy próbát az ügyességi
versenyeken, tallért kapott, ha valaki jót kérdezett, tallért
kapott. annyi volt az ügyes gyerek, hogy nem győztük
gyártani a tallérokat!
sütésen, népdaléneklésen, varrástanuláson. köszönöm az
ífjúsági egyesületeknek (Szépvíz és Szentmiklós), hogy
ezt a napot segítettek lebonyolítani, lelkesedéssel álltak
a munka mellé. köszönöm az iskola munkatársainak,
hogy segítettek az esemény reklámozásában és külön
köszönöm kuna Csabának a stafétajáték szervezését.
nagyon érdekes és látványos volt. az önkéntes
tűzoltóalakulat idén is elhozta a tűzoltóautót, hogy a
kicsik felülhessenek rá, kipróbálhassák. köszönet a
fáradozásukért. Domónak és karatecsapatának köszönet
jár a bemutatóért. tőlük azt tanulhattuk, hogy elszántsággal és kitartással az ember még világszintű sikereket is elérhet és kis közösségünk hírét határokon

most néhány számadt. a rendezvényen a
játékokra 142 gyerek nevezett be. ebből 93 gyerek
Szépvízről, 28 Szentmiklósról, 10 Borzsovából, 8
Szentmihályról, 2 Delnéről és 1 személy erdőkertről.
a 142 személyből 88-an járnak a nyírő józsef általános iskolába, 30 óvodás és 24 személy nem a
községben jár iskolába.
mindez nem valósulhatott volna meg támogatók
nélkül. az idén Szépvíz község polgármesteri hivatala,
a Szépvízért egyesület, hargita megye tanácsa és a Csie
támogatta a rendezvényt.
AnDrÁS rÓberT
csIe.
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keReSztRejtvény

Szent László kápolna
a pogányhavason áthaladó régi út mellett,
Szépvíztől alig 6 km-re találhatók a Szent László király
tiszteletére emelt kápolna maradványai, melyeknek
feltárását 2010-ben a Csíki Székely múzeum munkatársa
végezte, a rejtvény megfejtésében olvasható régész. a szakember segítségére volt többek között a helybéli imre pál
gépkocsivezető, illetve györgy ottó, györgy tamás és
zakariás Szabolcs. a régészeti ásatások ferencz tibor polgármester kezdeményezésére 2010 tavaszán kezdődtek. a
helyszíni munkálatokat erdőirtás előzte meg. az alapos tisztogatás ellenére a kápolna körvonalait nehézkes volt
feltárni, hiszen a fák gyökerei átszőtték a falakat. a helyzetet súlyosbította a kápolna romjainak durva bontása, amely
kompakt omladékkal töltötte meg a fal belsejének nagy részét. a kápolna sorsa alighanem az országút áthelyezésével
pecsételődött meg, hiszen az egykor országút melletti épület a 19. század elejétől már nehezen megközelíthető, elhagyatott helyzetű lett. a teljes pusztulást pedig a szépvíziek elmondása szerint az okozta, hogy az 1960 -as években
a kőbeszolgáltatásra kötelezettek teljesen lebontották a kápolnát, a maradványait benőtte az erdő, pontos helyét még
a helyiek is szinte elfeledték a fákkal, avarral teljesen beborított helyszínt 2007-ben a falu időseinek elbeszélése
alapján azonosították.

Vízszintes meghatározások
1. Szépvíz község egyik települése. 9. eredeti,
valódi. 10. termelőszövetkezet röv. 11. Röntgen
röviden. 12. kontinens. 14. pajta. 16. tetejére. 17.
Sál, kendő. 19. gabon, franciaország és thaiföld
gkj. 21. konyhakerti növény. 22. amely helyre.
24. olaszország egyik folyója. 25. Sertés hasaalja.
27. a nagy varázsló. 28. kozmetikai márka.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés első része. 2. parlament. 3. kása. 4.
üress zug! 5. gyászol. 6. tölt. 7. Lapító. 8.
hamis. 13. Megfejtés 2. része. 15. eszem-iszom.
18. omán gkj. 20. kezében tart. 22. állami illeték. 23. adolf bec. 26. véd.
néMeTI kATALIn

ifjúsági napok Csíkszentmiklóson
a Csie nagy szeretettel meghív mindenkit a július 16-17-i ifjúsági
napokra. az idén szeretnénk egy újdonsággal jönni, amely három
nemzet kulináris különbségeit hívatott megmutatni az érdeklődőknek.
természetesen lesz foci- és röplabda bajnokság, de csak a községből jövő
csapatok jelentkezését fogadjuk el. ez alkalommal sem feledkezünk meg
a gyerekekről, hisz sok érdekes ügyességi játékkal várjuk közösségünk
kicsinyeit. kérem figyeljék plakátainkat!

