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Tizedik alkalommal szépvízi Káposztavágás-vásár

Fotó: Márton Sándor
Idén immár tizedik alkalommal sikerült megszerveznünk a szépvízi káposztavágás-vásárt a Nád dűlőben,
gondolom, sokunk megelégedésére.
A hagyományokra, az örökségre épített rendezvényünk és a szépvízi káposzta lassan fogalommá vált.
Ahogyan már többször említettem, a rendezvény, akár a káposzta, csak nő, csak nő. A tizedik alkalomra szépen
kinőtte magát. Kijelenthetem, túlnőtte községünk, megyénk határát, de bátran mondhatom, hogy országunk határát
is. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a sok visszajáró vásárló, a sok pozitív vélemény és az egyre duzzadó
tömeg, aki kíváncsi mindenre. Élmény megélni a mai globalizált, individualista világban a közös munkát, a közös
ünneplést!
Az előző évekhez hasonlóan próbáltuk összeállítani az idei vágás-vásár forgatókönyvét: szekeres,
fúvószenekaros felvonulással, a rendezvény megnyitásával Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke által,
a termés megáldásával Gábor Zoltán plébános által. Az idén is meghívtunk egy szomszédos községet, Madéfalvát,
mint díszvendéget, amelynek apraja-nagyja, a szépvíziek, borzsovaiak mellett szórakoztatta a vendégeket. Volt
rajzvetélkedő a diákoknak, szerepeltek a borzsovai citerások, a borzsovai férfikórus, a madéfalvi tánccsoportok,
énekesek, kórus. A környékbeli települések polgármesterei is megtiszteltek jelenlétükkel, akárcsak a
testvértelepülések küldöttei.
Amikor tizenkét polgármester állt a színpadon és a testvértelepülések képviselői, akkor úgy éreztem, hogy
ez most már kárpátmedencei találkozó itt, a szépvízi Nád dűlőben!
FERENCZ TIBOR
polgármester
Folytatás a 3. oldalon.
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oMÉK 2017
Szeptember 19. és 24. között részt vettünk a
78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításon és Vásáron Budapesten, amelyet a
földművelésügyi Minisztérium szervez, kétévente a
Hungexpo Vásárközpontban. A Szépvízért egyesület
sikeres pályázata által a három Szövetkezet (Szépvíz,
Keresztúr, Kézdi) egy torockói csoporttal együtt
képviseltette magát a Kárpát-medence kincsei stand
égisze alatt, próbálva megismertetni a magyarországi
érdeklődőkkel az itteni tejtermékek ízvilágát.
A szervezők nagy szeretettel fogadtak és támogattak a kiállítás ideje alatt, ugyanakkor minden segítséget
megadtak az esetleges új partnerekkel, üzlettársakkal való kapcsolatteremtésre. ezúton szeretném kifejezni
köszönetemet Tóth Katalin nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárasszonynak és csapatának,
ugyanakkor a Szépvízért egyesületnek a lehetőséget, hogy a nemzetközi porondon is megmutathattuk a Szépvízí
márkanevet és kóstoltathattuk termékeinket.
Tisztelettel, Gál ZOlTáN
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születések:
szépvíz – –
Csíkszentmiklós – Csilip Brigitta, Balla
Zsombor, orbán renáta
Csíkborzsova – –
Elhalálozás:
szépvíz – Kuna Mária, erős lászló, ladó
Anna, Kovács Anna
Csíkszentmiklós – Tímár Irén
Csíkborzsova – Geréd Béla, Demeter Béla
Bükkloka – Bucur Dionisie

Komposztálás - verseny
A komposztálás népszerűsítése érdekében a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Közösségfejlesztési Társulás (ADI SIMD Harghita)
versenyt hirdetett a megye önkormányzatainak és lakosainak.
A legzöldebb település elnevezésű vetélkedőben három
kategóriában (magánszemély; civil szervezetek, intézmények, tanintézmények; önkormányzatok) mérettethetnek meg azok, akik komposztálással foglalkoznak vagy most fognak hozzá.
A versenyben való részvételhez a komposztálás folyamatáról egy
fényképes beszámolót kell küldeni az adisimdharghita@hargitamegye.ro
e-mail címre december 7-éig.

szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Balla Tihamér és Simon Mónika

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: ferencz Tibor.
Munkatársak: Albert Tünde, András Ildikó, András róbert, dr. Balogh Attila, Demeter emőke-Gizella, fazakas judit, 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, 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.
Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány.
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Tizedik alkalommal szépvízi Káposztavágás-vásár
(Folytatás az 1. oldalról)
Több volt az árus, mint az elmúlt esztendőkben, de a főzőcsapatok száma is jelentősen megugrott és
munkájukat nem más, mint a Székely Népi ízőrző lovagrend felügyelte és minősítette jánossy Aliz vezetésével.
ezúton is köszönöm kiváló szakmai tevékenységüket.
így visszatekintve az elmúlt tíz „káposztás” esztendőre, úgy érzem, hogy miden évben történt előrelépés,
tettünk a káposztatermesztési kedv meghozásáért, azért, hogy könnyítsük a gazdák munkáját. Az idén sikerült a
Nád dűlő öntözőrendszerének kiépítése, ezúton is köszönöm mindenki segítségét, aki hozzájárult.
Végezetül engedjék meg, hogy említést tegyek a színfalak mögötti rengeteg munkáról és megköszönjem
annak a kis, de lelkes csapatnak a munkát, amitől olyan gördülékenyen zajlott a nap, mindnyájunk megelégedésére.
Hogy tévedésbe ne essek, engedjék meg, hogy a nevek felsorolása nélkül fejezzem ki köszönetemet mindazoknak, akik bármennyit is tettek ezért a szép napért.
Ma már elmondhatom, hogy a káposztavágásunk-vásárunk gazdasági vonzata mellett, nagy közösségépítő
szerepet is betölt.
FERENCZ TIBOR
Fotók: Márton Sándor
polgármester

Támogatók:
Hargita Megye Tanácsa, Heineken, Garden
project, Szépvíz Közbirtokossága, Csíkszentmiklós Közbirtokossága, optimism
Srl, Bocskor pékség, Kishavas panzió.
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Káposztavágás a jó szomszédnál, madéfalvi szemmel
A térségen belüli együttműködés
csak a ,,szomszédok” jó viszonyának köszönhetően tud megvalósulni. Az együttműködés meg azt jelenti, hogy munkában és
mulatságban egyaránt közösséget vállalunk
a szomszéd hétköznapjaiban.
Idén a káposztavágás ünnepén, ferencz
Tibor polgármester úr meghívására Madéfalva volt a díszvendég. Kicsitől az idősig,
táncostól az énekesig, több mind 60 fővel
érkezett Szépvízre a madéfalvi küldöttség. A
szórakoztató színpadi előadások mellett egy
nagyméretű főzőversenye is sor került,
amelyen részt vettünk, mint az önkormányzat csapata.
Sok finom, ízes különlegesség
készült. Mi, rokolya alatt főtt, hagymás székelykáposztát készítettünk, madéfalvi módra, hiszen a rokolya Népi
Énekegyüttes népviseletbe öltözött tagjai segítettek az előkészületekben.
A legszebb pillanat számunkra az volt, amikor a sorban álló szépvízi emberek hosszú sora díjazta főztünket.
ekkor éreztük, hogy a szomszédok értékelnek, szeretnek bennünket, mi pedig szívünk szeretetével igyekszünk
kiszolgálni őket.
A rendezvények azok az ünnepi pillanatok, amikor egy közösség kizökken a hétköznapokból.
ezek a találkozások elősegítik a munkában való együttműködést, legyen szó közös tervekről, kereskedelemről vagy éppen tudásátadásról.
Végezetül elmondhatjuk, hogy nagyszerű élmény volt osztozni a szépvízi közösséggel a káposztavágás ünnepének megélésében!
CSIBI JóZSEF madéfalvi polgármester

Köszönjük, Szépvíz!
fűszeres perceket szereztünk Szépvíznek, azzal
az erdélyi örmény receptúrával, ami megtestesülve
rotyogott a bográcsunkban. paradicsomos lucskos káposzta báránnyal, egy jó csipet ánizzsal, no meg egy
bohém női csapattal. Utóbbi persze nem a bográcsban
volt. Vagy mégis…? Komolyra fordítva tehát, huncutul
kezdtünk a napnak és még vidámabban zártuk azt órák
múlva. erről nemcsak a szép program gondoskodott és a ki tudja, hogyan odakerülő finom szépvízi és újkígyósi pálinka-, hanem azok a szomszédos csapattagok
is, akik kisegítettek egy kis drapériával. Mert hát pont a
zsűrizés izgalma alatt álltunk, mikor rájöttünk: az asztaldísz, amit Budapestről cipeltünk ugyan örmény, de
igen kevéske. persze már mindegy volt, de a Magyarörmény fuszulykák nem tűrhették, hogy soványka asztaluk
ásítozzon a többi gusztusos mellett. így aztán, egyik tagunkat szekérre ültettük és elküldtük virágot szedni. Bevallhatom, a legszebb csokrot hozta vissza. Miután nem futva érkezett meg, remélem senkinek sincs hiányérzete azóta
sem. főképp, hogy el is mondom. Mert, hát mennénk jövőre is izgalmas keleties ízzel, ami ugyan idén nem lett az
első, de ez nem jelenti azt, hogy ellenfeleink karba tett kézzel főzhetnek később le. Nem ám! főként, hogy most
már belekóstoltunk a versenybe és a finom szépvízi káposztába.
ESZTERGály ZSóFIa
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
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Köszönet a felvidéki lúcsról
engedjék meg, hogy a magam és a velem utazó szűk delegáció nevében megköszönjem a meghívást
a X. Szépvízi káposztavágás- és vásárra. A köszönet természetesen a felvidéki lúcs község nevében is szól,
mivel hazatértünk után nem győztük mesélni lakosainknak az átélt élményeket és a látott szépségeket,
melyeket nálatok tapasztaltunk és láttunk. először látogattunk el hozzátok, szűk régiótokba. Utazásunk előtt
sokan azt mondták, hogy nagyon szép vidékre lesz lehetőségünk ellátogatni. Amit személyesen tapasztaltunk
nálatok és láttunk útban hozzátok, egyszerűen mesés volt. Az átélt élményt, még ha rövid ideig tartott is,
nehéz szavakba önteni.
Köszönjük Szépvíz község lakosainak a belőlük áradó természetes és kedves fogadtatást, a felénk áradó
tiszteletet. Köszönjük a közeget, amelyben érdekes módon otthon érezhettük magunkat az átutazott 1000 km
ellenére. Számunkra ez a Káposztavágás-vásár újdonság volt. Nálunk felvidéken is ugyanazokat a zöldségeket
termesztjük, amit nálatok is láttunk, de az egésznek a módja és hangulata nálatok egészen más, egyszerűségében
nagyszerű.
Nekünk felvidéki magyaroknak hatalmas élmény volt reggel felülni a lovaskocsira és fúvószenekar
kíséretében kihajtani a dűlőre. A sátrak alatt vidám csapatok, akik a főzőversenyre készülnek, a másik oldalon
kiskereskedők, akik a térség termékeit árulják. Élmény volt meghallgatni az amatőr kulturális csoportokat és örömmel tapasztaltuk, hogy ugyanazok a magyar nóták és népdalok dobogtatják meg magyar szívünket. A csíkborzsovai
férfikórus előadása egyenesen könnyfakasztó volt. Utána boldogan táncoltunk a színpad előtt. Mi, felvidéki magyarok valami újat, valami mást tapasztaltunk nálatok. otthon érezhettük magunkat 1000 km-re otthonunktól a
Csíki Havasok ölelésében. Megelevenedett a híres Hargita. Ilyen élményben ritkán van részünk és ez csak akkor
természetes, ha csodálatos emberek között lehetünk. A tájat, Szépvíz községet, Hargita régiót örökre a szívünkbe
zártuk és bízunk benne, hogy ez egy nagyszerű barátság és kapcsolat kezdete, melyet hosszútávon ápolhat két magyar
község a felvidékről és erdélyből.
És engedtessék meg, hogy személy szerint
Bogos Bernadett rajza - Szépvíz
köszönetet mondjak ferencz Tibor polgármester úrnak a barátságáért, a vele folytatott
beszélgetések alatt szerzett tapasztalatokért és
az átadott ismeretekért. Igyekezni fogok a tőle
hallottakat, információkat kamatoztatni itt
nálunk a felvidéken, a felvidéki magyarság
gondjainak orvoslása során.
Üdvözletem küldöm Szépvízre, bízva a
mihamarabbi találkozásban és jó egészséget
kívánok az ott élő embereknek!
KISS láSZló
lúcs község polgármestere,
Felvidék, Csallóköz, Szlovákia

lászló Csenge rajza - Szépvíz

Fazakas Paula rajza - Szépvíz
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„a kisfiú úgy köszönt, hogy Dicsértessék a jézus Krisztus, a
kislányoknak szalag volt a hajukban, a magyar szó ízes és
kedves volt nekem Szépvízen”
Szent lászló királyunk nagy megelégedéssel tekintett le ránk, amikor október 14-én, Káposztafesztiválra
gyülekeztek a népek. A székelyeknek ezzel a nappal az őszi betakarítás véget ért, következhet a rövid pihenés és
ünneplés, hogy aztán fel lehessen készülni a mindig biztató jövőre.
Bizony, nagy ünnep volt ez kérem szépen az itt élőknek és a messzi földről érkezőknek egyaránt. Szentgotthárdról egy négyfős delegáció képviseltette magát e jeles napon. Közel ezeregyszáz kilométer kimondva sem kevés,
ám ha életükben első alkalommal látják meg erdélyt, a Csíki Havasokat, Székelyföldet, akkor nincs fáradságérzet,
nincs távolság, csak főhajtás a múltnak, tisztelet a természet csodáinak és nagy-nagy szeretet érzése az itt élő székelyekkel szemben. Nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor a négy égtáj minden irányából érkezett emberek egy
nyelven szólnak, egy szívvel éreznek, közös aggyal gondolkodnak. Magyarul.
Már sötétedni látszott, amikor megérkeztünk Szépvízre. polgármester úr, ferencz Tibor úgy nyújtotta kezét,
mintha már ezer éve ismertük volna egymást. Kellemes vacsora és beszélgetés következett, ahol mindenki elmondta
gondolatait, beszámolt településének életéről, hétköznapjairól, gondjairól és örömeiről.
A szombat reggel hűvösen köszöntött ránk, de ami ezután következett, szívet-lelket melengető eseményekkel
telt. A völgyben dolgos kezek vágták a káposztát, teltek a szekerek, lovaik prüszkölve várták, hogy elinduljanak a
nagy teherrel. A Nád is teljesen átalakult egy igazi Székely vásártérré.
A mezei utakról minden irányból érkeztek a vendégek. A kislányok hajában szalag, aztán amikor találkoztak,
egymást átölelték, megcsókolták és kézen fogva mentek tovább. Tették ezt olyan kedvesen, őszintén, mint ahogyan
tették anyáik, nagyanyáik.
A sátrak két oldalt ölelték át a teret. egyik oldalt a főzőverseny résztvevői már rotyogtatták üstjeikben a friss
káposztát, a másik oldalon vásárosok árulták portékáikat, ahol igazi kürtőskalács, sült pityóka, vagy éppen finom
itókák kerültek a gyomrokba, vagy vásárfiaként a szatyrokba.
A tér egyik végén a káposztavásár zajlott, míg a másik végén felállított színpadon megállás nélkül ment a műsor.
Minden fellépő felkészülten, a közönséggel szembeni legnagyobb alázattal szerepelt. Minden műsorszámot bőséges
tapssal jutalmazott a talán még ezernél is több vendég. polgármester úr már a déli harangszó idején bejelentette, hogy
minden kivágott káposzta gazdára talált. A férfikórus következett. Érett hangjuk bezengte a hegyet, völgyet. Utolsó
műsorszámuk Vörösmarty szózatának eléneklése volt. Könnyeimmel küzdöttem, amikor felszólították a
testvértelepülések polgármestereit, vezetőit a színpadra. Mindenki elmondhatta gondolatait, köszöntötte a közönséget.
ferencz Tibor polgármester záró gondolatai után kérte, hogy közösen énekeljük el a Székely Himnuszt. ez
volt az a két perc, amikor először
éreztem olyat, amit még soha.
Több száz torokból szólt őseink
tisztelete, múltunk és jelenünk fájdalma, összetartozásunk, szeretetünk és fohászunk a szebb
jövőért. Magyarságunkról adtunk
bizonyosságot.
Szeretném köszönetemet kifejezni a polgármester úrnak, valamennyi kollégájának, rendezőknek
és Szépvíz valamennyi polgárának
a szíveslátásért, a vendéglátásért.

Szász Dorottya rajza - Szépvíz

Őszinte tisztelettel és
barátsággal:
laBRITZ BÉla
Szentgotthárd város
alpolgármestere.
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orbán Balázs nyomában
A csíkszépvízi és a csíkszentmiklósi iskolások egy kis csoportjával Székelyföld egyik legszebb és
legérdekesebb természeti látnivalóját, a Vargyas-szurdokot és a homoródalmási barlangot látogattuk meg
2017. október 7.-én. ezzel a kirándulással projektünk első útját tettük meg, mely a „legnagyobb székelynek”
nevezett orbán Balázs néprajzi
gyűjtő, író munkásságának megismeréséről szól.
A barlangrendszer legnagyobb barlangja a Kőlik vagy a
főbarlang, melyet 1931-ben
orbán Balázsról neveztek el.
Bejárata a Csudálókő délnyugati
falán nyílik, teljesen feltárt hossza
1100 méter, ezzel a megye
legnagyobb barlangja.
A kirándulásról ismeretekkel
és élményekkel telìtődve tértünk
haza.
SIMON MóNIKa
tanár
Simon-Sántus Kamilla rajza – Szépvíz

Póra Ildikó rajza – Szépvíz

Erős Dóra rajza – Csíkszentmiklós

Sebestyén-Demény Mercédesy rajza – Csíkszentmiklós

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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Szépvízi kóstoló avagy egy külföldi benyomásai…
ez év júniusában látogattam meg első ízben erdélyt és jutottam el egyben Csík és Gyimes környékére is. Az
esőfüggöny ellenére, ami eltakarta a kilátást a „Motorsirülőnél”, azonnal éreztem, hogy egy különleges helyre érkeztem,
ahol a ködöt pipáló tavat havas hegyek övezik, ahol a sűrű erdőket hatalmas kaszálók, legelők és számtalan kis és nagy
szántóföldparcella váltogatja.
Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy sikerült máris visszatérnem ide egy négy hétig tartó kutatásra, amelyben gazdákkal beszélgethetek, hogy bővebb bepillantást nyerhessek ebbe a világba. jelenleg egy felmérés keretén belül
végigjárom a vidéket azt próbálva megérteni, hogy miként működik itt a földművelés/állattartás, mik a gazdákat sújtó
legnagyobb nehézségek, mi a földművesek véleménye a gazdálkodásról és egyáltalán hogyan látják a gazdálkodás jövőjét
és mi motiválja őket a mindennapi kemény munkában. Alig két hete vagyok itt, és elsősorban ez az, ami leginkább megfogott: a gazdák, itteni emberek különleges kapcsolata a földdel és állataikkal, a makacsságuk és elszántságuk, amivel
minden nap megteszik, amit meg kell tenniük, hogy ne hagyják fel a földet, ami őseiket, hagyományaikat és múltjukat
jelenti, még akkor sem, ha itt nem sok minden kedvez ennek: rosszabb az időjárás, a szántók minősége, drágább és nehezebb a földművelés és egyre több a gond, nagyobb az anyagi bizonytalanság, és az elvándorlás is.
persze ahhoz, hogy egy idegen valaki belelásson a mindennapokba és megértse a helyi mezőgazdaságot, minden
eszközére és minden érzékszervére szüksége van, nem elég csupán összejárnia a környéket, meglátogatnia a gazdákat és
beszélgetnie velük, mert a táj, a látottak és az elmondottak csak egy részét képezik a valóságnak.
Szerencsémre alkalmam volt részt venni a Szépvízi Káposztavágás- és vásáron is, ahol megkóstolhattam a kemény
munka nagyon finom gyümölcsét és láthattam azt is, hogy a helyi székely közösség tehetsége a munka mellett a
szórakozásban is bőven megmutatkozik. ez a nap egy tökéletes egyveleg volt: érezni a különleges illatokat, fűszereket
főzés közben, végigkóstolni a különboző káposztás eledeleket, látni és hallani a székely népzenét és táncokat, együtt sodródni a tömegben öreggel, fiatallal, akaratlanul dobbantva néha, nem is beszélve a gyönyörű helyszínről, a ragyogó
napsütésről és az azt övező végtelen kék égboltról!
Úgy érzem ez az esemény egy tökéletes lehetőség volt minden érzékszervemmel bepillantást nyernem a helyi
életbe és az ahhoz kapcsolódó kultúrába, hagyományokba.
Nagyon hálás vagyok a helyi embereknek a nyíltságukért, melegszívűségükért és különösképpen azért, hogy
munkájukat abbahagyva időt szakítanak rám, külföldire, aki csak pár szót tud magyarul és a másnak természetes dolgok
felől érdeklődik.
Az ittlétem és az itt tapasztaltak teljesen új megvilágításba helyezik a kis területen végzett földművelésre
vonatkozó ismereteimet, és nagyon remélem, hogy munkámmal hozzá tudok majd járulni ahhoz, hogy megérthessük,
miként tudná az eU agrárpolitika jobban kezelni az ebben a régióban túlnyomórészt jelenlevő, kisméretű gazdaságokat
és megoldásokat kínálni az őket különösképpen sújtó kihívásokra.
SCHaal TaMaRa –
a Lüneburgi Leuphana Egyetem PhD hallgatója, a fenntartható mezőgazdaság témakörben írja dolgozatát,
ezért egy hónapot tölt a térségünkben az itteni mezőgazdaságot tanulmányozva
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Iskola másként, ezúttal pedagógusoknak
október hetedike, szombat reggel nyolc óra. A csíkszépvízi Nyirő józsef általános Iskola pedagógusainak egy
csoportja útra készen. Tanulmányi kirándulásra indul a csapat.
Talán furcsának tűnik, hogy az iskolakezdést
követően alig három hét eltelte után máris útra keltünk.
Nem akármilyen utazásra vállalkoztunk: az úticél három,
egymástól nagy mértékben eltérő iskola meglátogatása volt.
Mindez megfűszerezve múzeumlátogatásokkal és persze jó
hangulattal.
No, de kezdjük az elején! Nemrég okostáblát kapott
ajándékba az iskola a debreceni epreskerti általános
Iskolától, testvériskolánktól. erdélyben, vidéki iskolákban
ritkaságszámba megy egy ilyen taneszköz jelenléte. Iskolánk
szerencsésnek mondható, hogy rendelkezik ilyen táblával,
ugyanakkor kihívás a tantestület számára használatának elsajátítása. Tanulmányi kirándulásunk kiindulópontját az a
gondolat képezte, hogy itt lenne az ideje elmélyedni egy
kicsit a technika világában, és megismerkedni a tábla nyújtotta lehetőségekkel. És kitől tanulhatnánk hatékonyabban,
mint magától az ajándékozótól? így aztán a gondolatot tett
követte, és körvonalazódni látszott egy debreceni testvériskolai látogatás.
Utazásunk során először Marosvécsen álltunk meg
a Kemény-kastélynál, az erdélyi reneszánsz építészet remekénél. A kastély épülete viszonylag jó állapotban megmaradt, de több mint elszomorító, ahogyan a belsejével
elbántak. Ma már a Kemény család tulajdonában van ismét
az ingatlan, de a kommunista időszak ujjlenyomata
nyomasztó látvány nyújt. Néhány helyiségben emléket állítottak a Helikonosok tevékenységének; a kertben a Kós
Károly által tervezett Helikon-asztal szilárdan és kitartóan
őrzi a nagy idők nagy tetteit.
Következő állomásunk Szamosújváron a Téka
alapítvány, valamint a Magyar Tannyelvű elméleti líceum
volt. elképesztő erőfeszítéssel és összefogással jött létre
mindkettő, és működik úgy, hogy naponta megvívják a
szórványban élők harcát a megmaradásért. Maroknyi magyar
ember hatalmas szívvel a mezőségi (és nem csak) gyerekekért!
estére megérkeztünk a Szatmárnémeti melletti
lázáriba, ahol Zolcsák józsef és felesége, Ibolya, valamint
Zsolcsák lajos és felesége, a szépvizi származású Marika
(Született Antal) látta vendégül népes csoportunkat. Kiváló
házigazdáink jóvoltából két felejthetetlen estét töltöttünk
együtt. Igazi csapatösszerázó estéket! Csodálatos emberek,
akik ékes bizonyítékai annak, hogy mi az igazi magyar
vendégszeretet!
A vasárnapi program első állomása a nagykárolyi
Károlyi-kastély volt. Múzeumlátogatás, valamint betekintés
az itteni panoptikumba – igazi unikum hazai tájainkon. ezt
követően ellátogattunk Kaplonyba, ahol a ferences kolostor
értékeivel ismerkedtünk meg a szentmiklósi születésű
Asztrik atya jóvoltából. Ő kalauzolt bennünket az ybl Miklós tervei alapján épült templomban, valamint a Károlyiak

temetkezési helyéül szolgáló kápolnában. Szívet-lelket
melengető találkozás volt.
ezután Margitta felé vettük az irányt, ahol a
Horváth jános elméleti líceumot látogattuk meg. Talán
furcsának tűnik, hogy vasárnap iskolába mentünk, de ez a
líceum az egyik legfiatalabb magyar tannyelvű intézmény,
amely erdélyben működik, és látogatásunk apropóját az
adta, hogy az iskola megalapításának útja több volt, mint
göröngyös. A román hivatalosságok mindent elkövettek,
hogy megakadályozzák a margittai önálló magyar tanintézmény létrejöttét, de a kitartás és az összefogás itt is
meghozta gyümölcsét. Ma már egy jól működő, eredményes, versenyképes iskola.
Hétfőn kora reggel indultunk Debrecenbe. Magyar idő
szerint negyed kilencre megérkeztünk. Sokak számára már
ismerős volt a helyszín, az ottani kollégák, hiszen 2016-ban
szépvíziek is részt vettek a debreceni virágkarneválon, illetve
a Galiba Gyermekfesztivál felvonulásán a testvériskola
közösségével együtt. ezúttal azonban a tanulás, a tapasztalatcsere volt fókuszban. Három tanórán vettünk részt: egy magyar,
egy matematika, valamint egy informatika órán. láthattuk,
hogy hogyan dolgoznak a diákok a lego-robotika eszközeivel,
intenzív informatika osztályban. Belekóstolhattunk az okos
tábla használatának rejtelmeibe: hogyan lehet hasznosítani
játékosan a technika adta lehetőségeket. Természetesen mindez
csak ízelítő volt, hiszen egy-két óra alatt nem lehet elsajátítani
minden csínját-bínját. Inkább kedvcsináló volt arra nézve,
hogy ösztönözzön: érdemes az újdonságokkal lépést tartani,
hiszen munkánk hatékonyságát szolgálják.
Debreceni vendéglátóink még egy rögtönzött
előadással is kedveskedtek az iskola gyermekkórusa jóvoltából. Igazi zenei csemege volt: megható, szívhez szóló.
láthatatlan batyunkat alaposan megpakolva –
élményekkel, tapasztalatokkal gazdagon indultunk hazafelé.
Csodálatos három napot töltöttünk együtt, és azt hiszem
még sokáig fogunk töltekezni az átéltekből. Az itthon
maradottaknak pedig köszönjük, hogy ez idő alatt helyt álltak helyettünk is az iskolában.
Szívből kívánom, hogy még sok, ehhez hasonló
tanulmányi kirándulásban legyen részünk mind a magunk,
mind pedig gyermekeink épülésére!
KENÉZ SZIláRDa-áGNES
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A CsIe tervezett heti programja 2017. november 6-tól
Hétfő: 20:00-tól Társasjáték est
Kedd: 20:00-tól Szülők Iskolája/Nótaest
Szerda: 21:00-től román nyelvklub
Csütörtök: 20:00-tól Moziest
péntek: 20:00-tól Angol nyelvklub
Társasjáték est – A régi idők hangulatát szeretnénk visszavarázsolni, ahol társasjátékokat játszottunk
barátokkal, családdal. Sok társasjáték van, új és régi, ami
nagy népszerűségnek örvend más helyeken – ezeket
szeretnénk megismertetni közösségünkben is. Hogy
néhányat említsek: Catan telepesei, Carcassone, Whist,
renc, Maffia, Activity, stb.
Szülők Iskolája – ez a programsorozat már elkezdődött. Itt neves előadókat hívunk meg, akik a témájukban
megpróbálnak új horizontokat nyitni számunkra. általában a
fő téma a gyereknevelés és az ehhez kötödő kérdések, de nem
egyszer volt már szó párkapcsolatról is.
A Nótaest célja, hogy a nagyszüleink által ismert
rengeteg gyönyörű népdalt megtanuljuk, elsajátítsuk
azért, hogy az utókor előtt méltóképpen helytálljunk
nemzeti örökségünk továbbadásában.
Szeretnénk, ha a nótaestek arról szólnának, hogy
a nagyszülők, szülők közösen dalolgatnak, a gyerekek
pedig körülöttük futkároznak azért, mert hisszük, hogy
ez lehet egy módja annak, hogy gyerekeinkkel megszerettessük a nótázást. Bátorítunk minden kisgyerekes

családot, hogy jöjjenek el közösen kisgyerekeikkel erre
a foglalkozásra.
fiatalok, ti se maradjatok otthon, mert lehet, hogy
a képek azt tükrözik, hogy ez a program az idősebb generációnak szól, de ezek az idősek azért jönnek el, mert
szeretnék továbbadni a nóta iránti szeretetet nekünk, fiataloknak. Bár a termet az ősz fejek uralják, nem kell
attól tartani, hogy a komoly egyenruhát kell elővenni a
szekrényből, sőt, életemben nem tapasztaltam ennyi
vidámságot, játékosságot, humort, mint a harmadik generáció körében. A nótaszünetek a viccmondásról, huncutkodásról, mókáról szólnak.
A román/Angol nyelvklub célja, hogy társalgási
szinten gyakoroljuk ezt a két nyelvet. Biztatni szeretnénk az
érdeklődőket, hogy bátran jöjjenek s az, hogy „nem tudok”,
ne állítsa meg őket, hiszen nap mint nap tapasztaljuk e két
nyelv ismeretének a fontosságát s hol lehetne jobban tanulni,
ha nem egy olyan környezetben, ahol biztosan nem nevetnek
ki, ha egy-két dolgot nem tudsz.
Moziest – nem csak fiataloknak szól. örülnénk
neki, ha néha egy család jönne javaslatokkal, hogy milyen filmet nézzünk és beszéljünk meg. Vagy miért ne,
egy baráti társaság jönne javaslattal. ezek az estek nyitottak bármely korosztály számára. A Moziest célja, hogy
hasznosan, közösen töltsünk el 2-3 órát, s közben nézzünk meg valami újat, s beszélgessünk egy jót. (a. R.)

Szülők iskolája
Balázs Brigittával, a juventutti Alapítvány munkatársával folytattuk előző beszélgetésünket. ezen alkalom
témái: a Netikett, Technika és a profi profil. fontos az, hogy szülőként biztonságos körülmények között internetezzünk, mert ezáltal példát mutatunk gyerekeinknek. figyelünk a helyesírásra? Küldünk kéretlen üzeneteket? Mi az a
flaming vagy hominem? ez csak néhány olyan téma volt, melyet érintettünk a Netikett esetében.
Tudták azt, hogy egy kutatás szerint kb. 1500 fotó kerül fel gyerekünkről a gyermek 5.-ik születésnapjáig?
ez nem is baj, ha figyelünk néhány dologra: 1. Milyen képet teszek fel a gyerekemről? 2. Megnézem, hogy az a kép
nyilvános vagy sem? 3. Megválogatom barátaimat vagy fűt-fát elfogadok ismerősnek a közösségi portálon? 4. figyelek-e arra, hogy milyen profilképet választok ki magamnak? (hiszen az összegzi, hogy ki vagyok, azt bárki
láthatja a világon, még akkor is, ha nem ismerősöm, s még akkor is, ha az van beállítva, hogy képeimet csak az
ismerőseim lássák).
Ismét olyan tartalmas és személyes beszélgetést tudhatunk magunk mögött, mely hozzájárult ahhoz, hogy
tudatosabb és felelőségteljesebb szülő és ember legyek, s ezt nagyon köszönöm Brigittának és azon anyukáknak,
akik a foglakozásokon részt vettek. Külön köszönettel tartozunk Hargita Megye Tanácsának, aki támogatta ezen
előadássorozatunkat.
aNDRáS IlDIKó
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Idősek bálja Csíkszentmiklóson
Szeptember utolsó hétvégéjét az idősebb, a szépkorú generációnak szenteltük. Az Idősek Világnapja alkalmából több programmal is készültünk az érintett
célcsoport számára.
Délelőtt azoké az időseké volt a főszerep, akik
községünkben tevékenykednek. ezen idősek számára
lelki-napot szerveztünk, melyet Szakáli Tünde és Salamon Ildikó, lelkigondozók
tartottak. A lelki-nap célja,
hogy motiváljuk ezen embereket arra, hogy a továbbiakban is ilyen lelkesen és
segítőkészen végezzék önzetlen munkájukat. Szükségünk van az ilyen jellegű
csoportokra, foglalkozásokra, hiszen ezeknek megtartó
erejük van. Mondanom sem
kell, hogy közösen sírtunk,
nevettünk és hálát adtunk Istennek, hogy együtt lehettünk
és egy tartalmas délelőttöt tudhattunk magunk mögött.
este az eddigi évektől eltérően nem csak a szentmiklósi, hanem a szépvízi és borzsovai időseket is
meginvitáltuk a rendezvényre. Az esti program szentmisével kezdődött, majd pedig zenés mulatsággal,
dinom-dánommal folytatódott hajnali 4 óráig. A bálra 8
óra körül érkeztek a meghívottak, 9 órától szolgáltuk fel
a finom vacsorát, melyet a Csíkszentmiklósi Hentes

Csapatnak köszönhettünk, 10 órától pedig a csíkszentmiklósi meglepetés csősztáncot kísérhették figyelemmel
a szépkorúak. A csősztánc után pedig kezdődött a mulatozás, a közös játék és szórakozás, melyet ezúttal is
köszönünk a Stage band zenekarnak. A bál hangulatát
bármennyire is törekednék, nem tudnám leírni, visszaadni, de azt hiszem, hogy az,
hogy a fiatal szervezők és az
idősek egymásba kapaszkodva vonatoztak és táncoltak, többet mond bármely
költői képnél.
Idén sem feledkeztünk
meg azokról az idősekről,
akik betegség miatt nem
tudják elhagyni otthonukat.
ezeket a szépkorúakat személyesen látogattuk meg és
egy kis élelmiszercsomagot
vittünk nekik ajándékba.
önkénteseink is elérzékenyülnek, amikor mesélik, hogy
az idősek reszkető kezekkel és könnyes szemekkel vették
át a csomagokat.
Külön köszönettel tartozunk a Hargita Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, hiszen támogatásuk nélkül nem tudtunk volna ennyire tartalmas
és eredményes programot szervezni.
CsIE
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Fotó: Kovács Ignác

Idősek napja Borzsovában
A községbeli rendezvényekre tekintettel, idén az Idősek Napját Borzsovában október 22-én tartottuk.
A szentmise keretén belül elhangzott szavalat, és egy felemelő szentbeszéd után a plébánosok, György Mihály
levente és Gergely fülöp az ünnepelteket a betegek szentségében részesítették.
ezt követően a helyi kultúrotthonban volt a gyülekező. A beköszöntő végén imádkoztunk azon borzsovaiakért,
akik az elmúlt esztendőben hunytak el. ezután községünk polgármestere, ferencz Tibor köszöntötte a szépkorúakat,
rámutatva arra, hogy milyen fontos részesei közösségünknek.
ezután a borzsovai „Balogh Ignác” általános Iskola tanulói – az előkészítősök, I-IV-esek – gyermekjátékokat
mutattak be, ezt követte a „Kihajtottam a libámat ...” című zenés játék, majd a lányok dalcsokra zárta a műsor első
felét.
A rendezvény második felében a helyi „Borsika” citerások és énekesek léptek fel nótákkal, népdalokkal.
ezután terített asztal mellett folytatódott a beszélgetés, mulatozás. Igen, mulatozás, hiszen a citerazenére még táncra
is perdültünk, szólt a nóta, egyszóval teljes lett az ünnepség.
jó volt együtt lenni, ünnepelni. Sajnálhatja az, aki önhibáján kívül, vagy passzivitásból nem látogatott el a
rendezvényre. Sor került a szokásos emléklapok, virágok kiosztására, amit mindig nagyon kedvelünk, hisz itt kapunk
egy kis visszajelzést, köszönetet a megtett munkáért, szervezésért.
Hálás köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott a rendezvény lebonyolításában – Szépvíz Község polgármesteri Hivatalának, Csíkborzsova Közbirtokosságának, lászló Mária Magdolnának a versért, a bemondásért,
az októberi időben tanúsított magatartásért!
Kedves ünnepeltek, a jövő évi viszontlátás reményében maradunk szeretettel,
KOVáCS TERÉZ és
KOVáCS KáROly
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KArATe
Aktívan tért vissza a nyári
szünetről a SIC–Szépvíz Karate–Do
sportklub. Alighogy elkezdődtek szeptemberben az edzések, máris kivételes
nézőközönségnek tarthattunk rövid
ízelítőt szeptember 18-án, a szépvízi focipályán. ezen napon érkezett ugyanis a
településre a Marosvásárhelyi rádió
„Gurul a rádió” csapata. Az idei volt a
17. alkalom, amikor a rádió munkatársai
körbetekerték az adáskörzetüket. Szépvízre a második napjukon érkeztek, a
SIC–Szépviz Karate–Do képviselőivel
pedig Csíkszentmihályon vártuk őket, ahonnan együtt gurultunk vissza Szépvízre, a focipályára, ahol rögtönzött bemutatóra is sor került. ezután a Szent lászló szobornál közös csoportképet is készítettünk velük, majd Kádár Zoltán
sportriporter rövid interjút készített Szatmáry Domokos Zsolt edzővel a Kassay fogadóban.
Szeptember 24-én, a Szépvízi Ifjúságért egyesület felkérésének tettünk eleget, és a pityókafesztivál keretén
belül betekintést engedtünk a karate világába. ezúton is köszönjük a meghívást, és az érdeklődök figyelmét!
Mivel viszonylag kevés idő állt a csapat rendelkezésére felkészülni a pityókafesztiválos bemutatóra (konkrétan 1 hét), amikor minden nap edzésre került sor, a bemutatót követő első edzést rendhagyóra terveztük. Hálásan
köszönjük a Szépvízi polgármesteri Hivatalnak, hogy
ingyenesen a rendelkezésünkre bocsájtotta erre az alkalomra a tekepályát. A csapat tagjai kimondhatatlanul
jól érezték magukat a másfél órás tekézés során.
október 21–22-én Stagiu Karate okinawa
Goju ryu Bunkai Kyusho edzőtábort szerveztek
Csíkszeredában, melyen csapatunkból Szatmáry
Domokos Zsolt edző és négy karateka: Kuna Hanna,
Kuna lőrinc, Vándor Tamás és Biró Szakács Zalán
vett részt. A Goju-ryu a négy tradicionális japán
iskola egyike. Mivel a belső és külső energiáinkra
épül a stílus, így rendkívül hatékony. Mellőzi a
bonyolult megoldásokat, ésszerűség, egyszerűség,
hatékonyság a főbb irányelvei. rendkívül praktikus
iskolarendszer, ezért a gyengébb fizikumú férfiak és
a nők számára is kiváló önvédelmi, egészségmegőrző és testedzési lehetőséget nyújt. Az edzőtábort vezető
mesterek:1. Sensei HArSáNyI láSZló ( 6 Dan ) Magyarországról, az európai Sakura-Kai vezetője-főinstruktora,
valamint az okinawai KeNpoUKAI és yoshio Kuba 10 Dan-os mester európai képviselője.2. Sensei HArSáNyI
IlDIKó ( 4 Dan ) Magyarországról 3. Shihan BÚZáS CSABA (7 Dan), a romániai Sakura-Kai szervezet vezetőjefőinstruktora.
Novembertől kezdő csoportot indítunk, ezért egész október hónapban nyílt edzéseket tartottunk.
Gyerekeknél az életkori sajátosságoknak megfelelően a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztésével kezdjük a képzést. A karate mozgásrendszere kiválóan alkalmas a gyerekek képzésére, mert az egész
testet átmozgatja, szimmetrikusan, a test mindkét oldalát mozgatja, a keresztirányú mozgások pedig fejlesztik a két
agyfélteke összehangolt munkáját. Tapasztalatunk szerint ez gyakran megjelenik a tanulmányi eredményben is.
elsődleges cél, hogy a gyerekek megismerjék saját testüket, megtanulják azt jól használni, megszokják a karatéra
jellemző fegyelmet, és képesek legyenek a 60 perces edzésen végig koncentrálni. Az edzések erőfejlesztő és technikát
tanító részeit rövid játékos gyakorlatokkal szakítjuk meg, hogy ne csak fárasztó, de élvezetes is legyen az edzés.
Mivel az edzések időpontjai még változhatnak, javasoljuk, hogy kövessék facebook oldalunkat, ahol aktuális
híreinkről is tájékozódhatnak az érintettek.
a SIC–Szépvíz Karate–Do csapata
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Csíkszentmiklósi csőszlegények és csőszleányok

Magyar Népmese Napja
Csoportunk szeptember 28-án részt vett a Magyar
Népmese Napján, Csíkszereda főterén rendezett ünnepségen.
A Kájoni jános Megyei Könyvtár munkatársai egy népmese
ihlette bábelőadással ajándékoztak meg, majd népi gyermekjátékokkal, rajzzal, közös tánccal és énekkel tették feledhetetlenné a napunkat. Köszönjük nekik az élményt.
alBERT TÜNDE
óvónő
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