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A szépvízi elemi osztályosok pedagógusaikkal március 15-én a községi emlékműnél

A múlt a jövendőnek tükre
„A múlt a jövendőnek tükre” – hangzott el Kossuth Lajostól az 1848-as forradalom napjaiban, tüzében, mely
minden évben újjászületik szívünkben.
Március 15. a magyarság legnagyobb ünnepe, melyet a világ bármely részén minden magyar megünnepel.
A tavasz azon emlékezetes napja, amikor ünnepi díszbe öltözik nemzetünk, amikor kitesszük szívünk fölé a nemzeti
színű kokárdát és emlékezünk az 1848-as forradalom napjaira.
Azt is mondhatnám, a magyar történelem talán legbátrabb napjának eseményeire emlékezünk.
Mindnyájan ismerjük ezeket az eseményeket. Ahogyan Petőfiék elindultak a Pilvax kávéházból, ahogyan
lefoglalták a Landerer nyomdát, kinyomtatták a nevezetes 12 pontot, ahogy az elnyomó Habsburg hatalom ellen a
néhány óra alatt több tízezer lelkesre duzzadt tömeg skandálta, hogy „a magyarok Istenére esküszünk, esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk!”
Az 1848–49-es hősök közül csak a legismertebbek nevét olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk
kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni
tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki.
Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta a tudat, hogy nagy dolgokra képesek együtt. Ők tetteikkel
bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” A nemzet összetartozásának tudata
1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk!
Ez teszi ma is időszerűvé Petőfi szavait: „Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon.”
Folytatás a 3. oldalon.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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fontos tudnivalók a területalapú támogatásokról
Az előző évekhez hasonlóan, a 2017-es évben is, március hónapban megkezdődött a területalapú támogatás
igénylésének időszaka. Az iratcsomó összeállítása, a területek számítógépen való bejelölése időigényes munka, ezért
kérjük mindenki türelmét és a programálások betartását.
A 2017-es évben az iratcsomó elkészítésének határideje május 10, leadásának határideje május 14.
Ami megváltozott az, hogy amíg az előző években késedelemmel is elfogadta a Kifizetési Ügynökség az
iratcsomókat, addig az idén a fenti határidő be nem tartása esetén a gazda elveszíti a területalapú támogatást.
A legelőkre támogatást csak abban az esetben lehet igényelni, ha az igénylő állattal le tudja fedni a területet.
A legelőkön és kaszálókon el kell végezni a tisztítási munkákat, ellenkező esetben pénzbírságot
kaphat a gazda.
Mezőgazdasági osztály

2% a szépvízért Egyesületnek
A Szépvízért Egyesület tevékenységéhez járulhat hozzá jövedelemadója
2%-ával, amelyet a következő módon ajánlhat fel:
n A 230-as formanyomtatványt igényelje a polgármesteri hivatal 6-os irodájában,
vagy töltse le az internetről.
n Az egyesület hivatalos megnevezése: ASocIAŢIA „SzéPvÌzérT”.
n Adóazonosítószám: 28120627.
n Bankszámlaszám: ro05rNcB0159120680020001.
n A kitöltött dokumentumot juttassa el a szépvízi polgármesteri hivatal 6-os
számú irodájába, vagy vigye el személyesen az adóhivatalhoz.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt években éltek a lehetőséggel és támogatták egyesületünket.
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Csíkszentmiklós – –
Csíkborzsova – Bartos Kincső, Abos Krisztina
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értesítjük a lakosságot, hogy akinek
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Csíkszentmiklós – Toth Terézia, Kelemen Klára
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szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
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A múlt a jövendőnek tükre
Folytatás az 1. oldalról.
Az anyanemzettől elszakítva, szűkebb pátriánkban, Székelyföldön, az emberek számára éppoly fontos volt
az évszázadok során a függetlenség és a szabadság kiharcolása, ahogy valamennyi honfitársunknak a Kárpátmedencében.
Megdöbbentő, hogy most, a 169-ik évfordulón, mennyire aktuális Petőfiék 12 pontja. Most is a nemzeti
önazonosságunk megtartásáért, a nemzeti jogainkért emeljük hangunkat.
élni akarunk, igaz és valós értékek mentén, szabadon!
Ehhez nagyszerű forradalmunk és szabadságharcunk emléke ma is erőt kell adjon, eleven erőt. Mert megújult
erővel, összefogással, mi, magyarok, csodákra vagyunk képesek. Ezt az erőt, a közös céljainkba vetett hitet kívánom
mindnyájuknak!
FERENCZ TIBOR polgármester

szépvízi óvodások az emlékműnél

Március 15-én Csíkszentmiklóson

Az összefogás ünnepe
Március 15-én községünkben az 1848-as hősökre emlékeztek kicsi és nagyok egyaránt.
A szépvízi elemi osztályosok pedagógusaikkal együtt
március 15-én délelőtt megemlékezést tartottak a községi emlékműnél katonadalokat és huszárnótákat énekelve. A Iv. osztályosok elszavalták a ,,Nyergestető” című verset, szavalatuk
felemelővé tette az ünnepet. Hőseinkre emlékezve virágokat
helyeztek el, papírvirágokkal diszítették az emlékművet, így
tisztelegve emléküknek.
Szépvízen az ünnepi szentmise 18 órától kezdődött, majd
a megemlékezés folytatódott a községháza előtti emlékműnél.
Csíkszentmiklóson a március 15-i ünnepségek a 11 órai
szentmisével kezdődtek nagyszámú résztvevővel, amelyet az
előző évekhez hasonlóan, az emlékműnél ünnepi beszéd,
megemlékező műsorok és koszorúzás követett.
csendes méltósággal, a hősök előtt fejet hajtva, példát
mutatva emlékezett március 15-én csíkborzsova apraja-nagyja.
Az ünnepi szentmisét követően a templom előtt álló emlékműnél a falu szülöttjéről, az 1848–49-es harcokban részt vevő
Balogh Ignác honvéd főhadnagyról, illetve a szabadságharcban
elhunyt 16 borzsovai honvédről emlékeztek. A díszbeszédeket
az iskola tanulóinak alkalomhoz illő műsora, valamint a csíkborzsovai férfikórus előadása követte. A kegyelet koszorúinak
elhelyezése zárta a felemelő ünnepet.
ERőss ENIkő

Csíkszentmiklósi iskolások ünnepi öltözetben

Emlékezés Borzsovában
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Beszámoló a 2016-os évben elvégzett tevékenységekről
– elhangzott a márciusi falugyűléseken

Tisztelt megjelentek, tisztelt falusfeleim!
Az elmúlt 19 évhez hasonlóan, immár a 20. alkalommal gyűltünk össze, hogy a falugyűlés keretén belül
számot adjak az elmúlt esztendő tevékenységéről,
eseményeiről és megbeszéljük a gondokat, hiányosságokat. Mielőtt hozzákezdenék az évi beszámolóm megtartásához, engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy a
helyhatósági választásokon ilyen nagy arányban támogattak (81%), megerősítve hitemet, hogy a kitűzött irány
jó, a munkák, amiket elvégeztünk vagy folyamatban vannak, községünk, közösségünk fejlődését szolgálják.
Egy nehéz esztendőt tudhatunk magunk mögött,
egy esztendőt, amelyben volt hideg és meleg, voltak
örömök és bosszúságok. röviden talán úgy jellemezhetném, hogy a bürokrácia és az ellenőrzések éve volt.
Anyagi vonzatú megvalósítások:
s A Székely határőr
emlékközpont leendő
épülete felújításának
elkezdése;
s A Szénásút építésének elkezdése;
s A Tűzoltószertár építésének elkezdése;
s A szépvízi kultúrközpont építésének elkezdése;
s A szépvízi iskola
külső felújítása;
s A borzsovai Szőlősök
utcája vízelvezetésének
felújítása;
s A szentmiklósi vígok
utcája és a csordajáró
út felújítása;
s Bükklokában híd építése és a közvilágítás bővítése;
s Székelykapu állítása a borzsovai kultúrotthon elé;
s A Templom utca felső felén járdaépítés;
s A szépvízi óvoda játszóterének felújítása;
s A gyimesi út mentén sánctakarítás és virágágyások
kialakítása;
s A Templom utca alsó felén virágágyások kialakítása;
s A Nádon a tavak kitakarítása;
s Patakmeder tisztítása a falun alul, Szépvízen és Szentmiklóson is;
s Karácsonyi díszvilágítás kialakítása;
s Az iparosok temetőjében térkő lerakása a régi sírkövek
megóvása céljából;
Előkészületek, tervek:
s A Patak utca felújításának megtervezése, meglicitálása;
s A rákosi út és a feketék utcája felújításához a pályázat

elnyerése, kivitelezési terv készítése – meglicitálása;
s A borzsovai kultúrotthon és a borzsovai férfikórus felszereltségének bővítése – pályázat elnyerése;
s A szépvízi futballisták öltözőjének megterveztetése;
s A községi rendezési terv megterveztetése;
s A mezei utak rendezési tervének megterveztetése;
Rendezvények, közösségi élet, közösségépítés:
s Március 15-i ünnepségek;
s Nagykorúsítás;
s Lovasnap;
s Szent László Napok;
sKáposztavágás-vásár;
s Szakmai előadások szervezése;
s Kultúrcsütörtök megszervezése;
s A Nádi Suttogó szerkesztése és rendszeres kiadása;
sTánccsoportok működtetése;
s Lomtalanítás.
támogattuk: a csengő Tejszövetkezetet, az
önkéntes tűzoltók megmozdulásait, a Szépvízért
Egyesületet, a csíkszentmiklósi Kolbászfesztivált és a
Konyhák csatája rendezvényt, az Őszirózsa Idősek Klubját, a farsangtemetés megszervezését, a cSIE szervezte
gyermeknapot, a Szépvízi Ifjúságért Egyesület tevékenységeit – pityókafesztivált, az idősek napjának
megszervezését Szépvízen és Borzsovában, a kosaras
bálokat, az örménytalálkozót, a futballcsapatokat, a
karatecsapatot, a Szépvíz rádió sikeres tevékenységét,
az egyházainkat, a postahivatalokat, a borzsovai férfikórust és a citerásokat, a szépvízi és csíkszentmiklósi
női klubok tevékenységeit.
Ezek voltak száraz felsorolásban a 2016-os
esztendő megmozdulásai (a teljesség igénye nélkül).
Ahogyan az életben szokott lenni – mindnyájan tudjuk –,
a dolgok nem mennek ilyen egyszerűen és simán, de ha
van sikerélmény, akkor a bosszúságot és a rosszat
elfeledjük, hála Istennek.
Ezen felsorolt tevékenységek mellett az elmúlt
évben még megszerveztünk két választást, egy helyhatóságit és egy parlamentit, illetve megoldottunk, ha
nem is mindig mindenki megelégedésére, rengeteg
panaszt, problémát. Ha már itt vagyunk a panaszoknál,
ismételten kérem falusfeleimet, hogy több türelemmel és
megértéssel legyenek egymás iránt. állítom, hogy nem
mindig, nem azonnal a törvényes útra terelés a megoldás,
először meg kell próbálni megegyezni. vegyünk példát
az év végén történt összefogásból, igaz egy sajnálatos
ügy kapcsán, de boldog lennék, ha ezt az összefogást, ezt
a közösségi erőt más alkalmakkor is láthatnám. Sokszor
mondtam és újra mondom: „elsősorban magunkban
bízhatunk!”.

2017. MárcIuS
visszatérve a tényszerű megvalósítások és események felsorolásához, hogy ez sok vagy kevés, erről önök
ítélkeznek, de hogy próbáltunk átfogni minden ágazatot,
arról biztosíthatom önöket. A szűkös költségvetésből
próbáltunk mindenhová fordítani meglátásunk szerint többet
vagy kevesebbet, ahogy a lehetőségek engedték.
Talán aminek a legjobban örvendek, hogy amint
hallhatták, nagyon sok rendezvényt támogattunk. Annak
ellenére, hogy a törvénykezés olyan irányba halad, hogy
ezt akadályozza, sikerült minden kérést valamilyen formában kielégíteni. Ami örvendetes, hogy évről-évre több
esemény történik, civil kezdeményezésre. él a falu!
Igazából így is kell történjen. Kedvező légkört,
feltételeket kell teremtsünk. Azt hiszem, sikerrel tettük
és tesszük.
2016-ban is sokat foglalkoztunk környezetünk
alakításával, szépítésével, élhetőbbé tételével, a faluképvédelemmel.
élmény volt számomra ahogyan a Templom utca
alsó felén és a gyimesi út mentén kialakított virágágyásokat gondozták, rendezték. Igény van a szépre, jóra és
egyre többen bekapcsolódnak a „Legrendezettebb, legvirágosabb kapu eleje” versenyünkbe.
A 2016-os esztendő nyertesei:
Szépvízen – Lőrincz István és Irén;
csíkszentmiklóson – Péter árpád és Tünde;
Borzsovában – gegő Imre és Ilona.
Nagyon jó érzés volt hallani az év folyamán több
embertől is, hogy milyen gyönyörű itt, vagy ott, ez vagy
az az utcarész. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik ezért tesznek és kérek mindenkit, hogy segítsenek a továbbiakban. ugyanakkor
segítsenek a szemetelők megfékezésében is.
A végéhez közeledve két dolgot szeretnék
kiemelni az elhangzottakból: a Székely határőr emlékközpontot és a nádi vízvezetést.
Amint láthatják a volt Dájbukát ház felújítás alatt
áll és az elképzelések szerint egy térségi létesítmény, mely
még Középcsíkot is meghaladja, van számításban Székely
határőr emlékközpont néven. Lévén, hogy az elmúlt ezer
esztendőben elődeink határőrző székelyek voltak, illendő
és célszerű emléket állítani nekik. Történészekkel, szociológusokkal, antropológusokkal elbeszélve egyre biztosabban lépegettem ezen cél megvalósítása ügyében. Az elmúlt
ezer év 7 korszakra lesz felosztva és interaktív formában
bemutatva. felkértem régészt, történészeket, hadtörténészeket, hogy a tanulmányokat megírják, majd muzeológusok mindezt formába öntik. ugyanakkor szükségesnek tartom elmondani, hogy tárgyalásokat folytattam
Potápi árpád jános úrral, a miniszterelnökség nemzeti
ügyekért felelős államtitkárával, aki hathatós erkölcsi és
anyagi támogatásról biztosított. ugyanakkor nagy gazdasági vonzatot is látok mindezen megvalósításban, fel-
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lendítve a turizmust és az azt kiszolgáló ágazatokat.
Munkahelyeket jelenthet. Ezzel kapcsolatban olvastam az
ősszel a csíkszeredai Sapientia egyetem szociológia karának vezetője, dr. Bíró zoltán tanár úr egy megjegyzését:
„A szépvízi helyi adottságok, az eddigi lokális fejlesztési programok eredményei és tapasztalatai alapján
azt mondhatjuk, hogy adottak a feltételek olyan újszerű
koncepció megvalósítására, amely az egész települést
újrapozicionálja, és a térségben kiemelt vonzásközponttá
teszi. Ennek konkrét formája olyan vonzáscentrum
(tematikus látogatócentrum, élménycentrum) kialakítása
lehet (valamilyen helyi adottság alapján), amely tartalma
és működési módja révén ezt a települést kiemeli a térségi
települések köréből, tágabb körben ismertté és látogatási
célponttá teszi, ugyanakkor a településidentitás egészére
hatással van (a település egész lakosságát érinti direkt
vagy indirekt módon).”
A másik téma a Nád dűlő öntözési rendszerének
megépítése. Ha emlékeznek, most egy éve a falugyűlésen
terjesztettem elő az elképzelésemet ezzel kapcsolatban. A
pályázati pénz elnyerésének bizonytalansága sajnos késleltette a dolgot, hiszen csak az ősszel vált egyértelművé, hogy
nyertünk és azután fogtunk hozzá a lakosságtól való
pénzbegyűjtéshez, majd a munkálathoz. A tavasz folyamán
a munkálatok folytatódnak. Sajnos, vannak gazdák, akik így
vagy úgy próbálnak kibújni a fizetés alól, vagy apró
csalafintaságokkal hozakodnak elő, de én már mindezt
megszoktam a gázvezetés óta. A további elképzelés egy feldolgozó létrehozása, de úgy is mondhatnám, hogy egy zöldségfeldolgozó-csomagoló létrehozása. Úgy érzem,
lassan-lassan a káposztával az irányt kialakítottuk és ezt
tudnánk kamatoztatni, megélhetést teremtve a lakosság
egy rétegének.
Szeretném megköszönni a hivatal munkaközösségének az év folyamán kifejtett munkáját, illetve
a vezetőtestületnek a támogatását. ugyanakkor itt
szeretném megköszönni Hargita Megye Tanácsának és
Borboly csaba elnök úrnak a támogatásukat.
Nem utolsó sorban köszönöm a falu lakóinak az
év folyamán a közösségért kifejtett tevékenységét és
kívánok mindnyájuknak sikeres esztendőt!
FERENCZ TIBOR polgármester
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gregorián gyermekszkóla találkozó Madéfalván

A szkólák szerepe a liturgiában, a római egyház ősi latin,
avagy ma már magyar nyelvű, egyszólamú, gregorián liturgikus énekeinek (bibliai zsoltárok, antifónák,
állandó részek stb.) előéneklése,
beéneklése, megszólaltatása.
Első alkalommal lett megszervezve a gyermekszkólák, előénekesek találkozója idén március
18-án, szombaton Madéfalván,
ványolós András zenetanár,
karvezető és ft. Bartalus zoltán
plébános jóvoltából.
Székelyföldön ványolós
András neve, tanárként és kórusvezetőként is ismert a zenei életben.
A Nagy István zeneművészeti
Líceumban kifejtett tanári munkája
mellett számos kórus (pl. a borzsovai
férfikórus) karmestere, a gregorián
zene lelkes tanítója és művelője. így
a Madéfalvi gyermekszkóla alapítója
és jelenlegi karmestere is egyben.
Több alkalommal, különböző rendezvényeken volt szerencsém
találkozni a tanár úrral. A találkozásokkor nagyon sokat beszélgettünk a
felnőtt énekkarok, illetve a gyermekkarok (szkólák, előénekesek)
szervezéséről, működtetéséről. A
lelkes és tartalmas beszélgetések
egyik pozitív hozadéka lett a
találkozó megszervezése. Lassan

már egy éve munkálkodtunk azon,
hogy hogyan, hol és mikor, milyen
formában jöjjön létre a rendezvény.
Mivel Madéfalván már több éve
aktív része a liturgiának a szkóla, a
helyi plébános is nagy lelkesedéssel
támogatta a megszervezést, lebonyolítást, éppen ezért lett a helyszín
Madéfalva. Mivel községünkben,
Szépvízen is pár éve működik a
gyermekszkóla, mi is meghívásban
részesültünk, melyet nagy lelkesedéssel fogadtunk. A madéfalviak
(18 fővel) és a szépvíziek (34 fővel)
mellett, meghívást kaptak és jelen
voltak a csíkcsicsóiak (14 fővel)
gombos csaba kántor vezetésével, a
csíkszentlélekiek (13 fővel) gergely
Tibor kántor vezetésével és a csík-

somlyói kegytemplom, pápai kisbazilika szkólásai (16 fővel) Bíró
jános kántor vezetésével.
Szombaton fél háromra érkeztek meg a gyermekszkólák. A
helyi zöld Péter általános Iskola
tornatermében volt a gyülekező,
ahol a helyiek süteményekkel és
üdítő itallal kínálták meg az
énekeseket. A karvezetők megbeszélése után mindnyájan a
templomba vonultunk, ahol megkezdődtek a próbák. A próbák
alatt a felsorakozás és a levonulás
gyakorlása mellett, minden kórus
egy éneket próbált el, legvégén
pedig a közös művek előadásán
csiszoltunk. Negyed hattól szünet
következett egészen a szentmiséig. Hat órától a szentmise az
ünnepélyes bevonulással indult,
az élen az asszisztencia és a
plébánosok vonultak, őket a
szkólák sorban követték. A szentmisén felváltva énekeltek a
szkólák különböző gregorián
miserészeket, betéteket. A helyi
plébános mellett jelen volt a
szépvízi ft. gábor zoltán
plébános, a csíkcsicsói ft. Nagy
józsef plébános és a szentmise
főcelebránsa és szónoka T. Tódor
Attila a csíkszeredai Szent Kereszt
plébánia segédlelkésze. A homíliában a szónok a szkóla szerepéről és fontosságáról beszélt és

nádi suttogó 7.

2017. MárcIuS
méltatta az ének szépségét és értékét
a liturgiában. Továbbá buzdította a
gyerekeket a kitartásra, a próbákon
való folytonos részvételre, az áldozatos munkára és a közösség
építésére. felhívta a figyelmet arra is,
hogy hivatásként megélve éneklésüket, ajánlják fel Istennek, széppé
téve a liturgiát az Ő dicsőségére és a
lelkek javára. A szentmise után az
egyéni előadásokat a közös produkció követte, melyben latinul egy mise
ordináriumot, a „Missa Mundi”-t és
egy antifónát, a „Salve regina”-t
szólaltatták meg gyönyörűen a
gyerekek. A jelenlévők a művek elhangzása után nagy tapsviharral jutalmazták a szép éneklést. A helyi
plébános befejező beszédében köszönetet mondott a gyerekeknek,
karvezetőknek és a jelenlévőknek.
ft. gábor zoltán plébános, a gyerekek és karvezetők nagy örömére, meghívta a szkólákat jövőre
Szépvízre, helyet ajánlva a találkozónak. A templomból távozva
vacsorázni mentünk egy helyi
vendég lőbe. A finom vacsora után

tért mindenki haza közösségébe.
Kihasználva az alkalmat, a
találkozóra, koncertre visszatekintve,
hálát szeretnék adni a jó Istennek,
hogy erőt, kedvet, vágyat és kitartást
adott a szépvízi gyerekeknek az
énekléshez, a sok órás gyakorláshoz,
nehéz munkához. Köszönöm a gyerekeknek a hozzáállásukat és önzetlen, őszinte munkájukat. Hála és
köszönet a kedves szülőknek, nevelőknek és nagyszülőknek, azért, hogy
gyermekeiket támogatták, buzdították és, hogy szépen, székely ruhába
felöltöztették. Köszönetemet szeretném kifejezni Kenéz Szilárda
igazgatónőnek, hogy az iskolabuszt
biztosította a gyerekek szállításához.
Köszönöm a kedves tanári karnak,
hogy a kérésemnek eleget téve az
énekes gyerekeket próba céljából
elengedték. Mivel egy gyerek
kivételével a Nyírő józsef általános
Iskola diákjai a tagok, nagyon
hasznos volt, hogy egy alkalommal,
az iskolában az összes énekes jelenlétével próbálni tudtunk. Hadd
köszönhessem meg Lakatos

vilmosnak, az iskolabusz sofőrének,
hogy rendelkezésünkre állt és a
tagokat a helyszínre, majd a végén
hazaszállította. Köszönöm a helyi
közbirtokosságnak a tavalyi anyagi
támogatást, amelyből megvásárolhattuk a gyerekek számára a mappákat. Köszönöm a plébános úrnak
lelki, szellemi és anyagi támogatását
és azt, hogy jövőre nézve vállalta a
házigazda szerepét a szkólatalálkozóra. Mindenkinek, őszintén
és hálásan megköszönök mindent!
Kérem az egek urát, hogy a Szűz
Anya, Szent cecília – az egyházzene
védőszentje –, és védőszentünk,
Szent László király közbenjárására
adja meg, hogy az elkövetkezendő
években is, közösséget építve, a
gyerekek kitartsanak, ilyen lelkesek
legyenek a szent zene iránt, így
szerezve Istennek dicsőséget és a
lelkek javára pedig felüdülést,
örömet. Adja Isten, hogy így
legyen!!!
INCZE sáNdOR
kántor

Az ifjúság egyik ünnepe a nagykorúsítás
Amint eljön a várva várt tavasz, a természet megújulása, előtérbe kerülnek a fiatalok és velük együtt az ünnepségek is kezdetüket veszik. Ebben az
évben is – idén 10. éve – elsők közt van községszinten a nagykorúsítási ünnepség, amelyet április 29-én szervezünk 44 fiatal számára, akik a 18. életévüket
töltik. Első olyan mérföldkő az életükben, amely azt jelzi, hogy itt és most véget
ér a kamaszkor és valami teljesen más kezdődik el, olyasmi, amire titokban
mindig is vágytak: a felnőttkor.
Ezen gondolatok jegyében kívánok sok sikert az előkészületi
munkájukhoz és egyáltalán, az egész további életükre!
Az ünnepély Szépvízen délelőtt 10 órától templomi áldással kezdődik,
majd ünnepi műsorral folytatódik a helyi sportcsarnokban. ugyanezen a napon,
este a szentmiklósi kultúrotthonban tartják a Nagykorúsítási Bált, amelyet a
községünk 18 éves fiataljai szerveznek.
BECE kaTalIN

Tojásírás
A tavaszi ünnepkörhöz hozzátartozik húsvét, egyházunk egyik legfontosabb ünnepe. gyermekek, felnőttek
egyaránt próbálunk ráhangolódni, nemcsak lelkiekben, hanem különböző rendezvényeken keresztül, környezetünk
és lakásunk kellemesebbé tételével is.
A községi könyvtár lehetőséget és helyet biztosít a hagyományos tojásírás elsajátítására április 13-án.
jelentkezni lehet csoportosan vagy egyénileg Bece Katalin községi könyvtárosnál.
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örömben ujjong a világ
Negyvennapos böjt és imádság után újra itt van a reménység és az élet ünnepe: jézus feltámadását ünnepeljük.
Húsvét van. Ha a halál megöl minden reményt, akkor az élet megerősíti azt. A Húsvét a reménység és az élet ünnepe.
Bármennyire törekszünk, nem tudjuk megérteni a feltámadás lényegét. Egyszerűen elfogadjuk, mint új életformát, mely
magán viseli az élet jellegzetességeit. Az evangélistáknak sem volt könnyű dolguk. olyan tapasztalatot és élményt kellett
szóba, írásba foglalniuk, amilyennel ember még nem találkozott. Új felfedezések esetében pedig nincs más választás,
mint hogy új nevet adjunk, vagy körülírással fogalmazzuk meg mondanivalónkat. Szimbólumok és hasonlatok után
nyúlunk, mint a beteg, aki sokszor nem tudja kellő szavakkal leírni betegségét, hanem olyan kifejezéseket használ,
„mintha szurkálást éreznék”, „mintha zsibbadna”, stb.
Az evangélisták is inkább a külső megnyilvánulásoknál maradtak.
Például a kő elhengerítésénél a sír bejárata elől. A sírhoz siető nők még arról tanakodnak, ki hengeríti el a követ. A sírhoz
érve pedig azt tapasztalják, hogy nagysága és a lepecsételés ellenére a kő már nem zárja el a sírhoz vezető utat. Hiába őrködtek
ott az őrök is, a feltámadás isteni erejét nem tudták meggátolni. Az új élet megsemmisíthetetlen csírája áttörte a földkéreg
legkeményebb elemét is. A földbe dobott mag meghalt, hogy százszoros termést hozzon.
Az események húsvét reggelén felgyorsultak. Az újfajta létezés előtt mindenki tanácstalan, kíváncsi, meghökkent.
Húsvét reggelének dinamizmusáról egyetlen evangélium sem hallgat. Az is szembetűnő, hogy sem az asszonyok, sem
az apostolok nem maradnak a sírnál.
A látottak után nem keresik a halottat. Nem a halottal foglalkoznak, mert az élet fontosabb. S az élő meg is
jelenik nekik, hogy bizonyítsa, valóban él. Ekkor azt is megértik, hogy attól kezdve semmi sem úgy létezik, mint azelőtt.
Az ember számára felfoghatatlan fordulat állt be. A fordulat lényegébe való behatolásnak pedig sosem lesz vége. Minden
nemzedék és minden Krisztust elfogadó egyén találkozni fog e kihívással.
Ha elemezzük az evangéliumi beszámolókat, látjuk, hogy jézus azoknak jelenik meg, akik szerették. Ezzel nem
azt akarja tudatni, hogy győzött egyes emberek felett, akik gonoszul viselkedtek vele szemben, hanem csak azt, hogy a
szeretet győzött a halál, a rossz és a bűn felett.
A feltámadás tehát győzelem a bűn és az emberi gonoszág, végeredményben pedig a sátán fölött.
jézus küldi az apostolokat a világba, hogy terjesszék az örömhírt.
Ez nemcsak arról szól, hogy jézus feltámadt, hanem arról is, hogy minden szenvedésnek van értelme, minden
élet lehet tartalmas, és hogy a reményt sohasem szabad elvesztenünk. A krisztushívőnek keresztségénél fogva küldetése
van. Ma mi vagyunk az apostolok, jézus bennünket küld.
Az emberek ma is éhesek és szomjasak, üldözöttek és szomorúak. éhezik az örömhírt, az élet teljességét, a
tökéletes boldogságot. A feltámadás ténye erősít bennünket abban a tudatban, hogy a legnehezebb körülmények között
sem szabad csüggednünk. A mi reményünk is a sírból támadt fel. van-e és kell-e ennél nagyobb fordulat? Nagy dolgok
ezek, amelyek előtt megáll az értelem, s helyét a hit veszi át.
A feltámadásba vetett hit ad erőt ahhoz, hogy föléje emelkedjünk mindannak, ami eddig lesújtott bennünket. S
ha mi fel tudunk emelkedni, akkor lesz erőnk másokat is felemelni. Lesz erőnk, mert élet lesz bennünk.
Húsvéti jókívánságomat sem tudnám máshogyan megfogalmazni: nincs többé kő, nincs akadálya annak, hogy
elfogadjuk az új valóságot, s az élet befogadójává és hirdetőjévé váljunk!
GyöRGy MIhály- lEvENTE,
plébános

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora (1498) – részlet
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Interjú gál Hunor plébánossal
gál Hunort 2014. június 29-én szentelte pappá
jakubinyi györgy érsek gyulafehérváron. Azóta már a
második egyházközösség lelkipásztora, és az erdélyi
magyar örmények történelmét is megismerhetjük általa.
– Mikor született meg benned egyértelműen, hogy
„Igen, felismertem, ez a hivatásom”?
A hivatásom felismerésével kapcsolatosan úgy
érzem, hogy találóan fogalmazza meg reményik Sándor
költő a „Méltatlanul” című versében mindazt, ami hozzásegített ahhoz, hogy ezt a szolgálatot
válasszam.
„Nekem nem volt az Istennel soha
Ilyen döbbentő nagy találkozásom.
De csodáit emberszívekben látom.
Mindenki, akit valaha szerettem,
S aki jóságát reám pazarolta:
Nekem csoda volt, isteni csoda.”
Hálás vagyok mindazokért, akik
életében felismerhettem ezeket a csodákat,
akik útjelzőként irányítottak és utat mutattak,
hogy ezt a szolgálatot és hivatást vállalhattam.
– Hogyan változott meg az életed a
pappá szentelésed óta?
Tulajdonképpen a pappá szentelésem óta egy új felelősségteljes hivatást kell betöltenem. Mivel minden szó és tett nagyobb súllyal bír, mint
gondoltam volna. Mindenesetre megvan a maga szépsége és küzdelme. A mindennapjaimban is embernek,
szolgának, lelkésznek kell lenni. és mindez csak Istennel
lehetséges.
– Mióta töltöd be a gyergyószentmiklósi örmény
plébánia lelkészi tisztségét?
Pappá szentelésem után 2014–2015 között
életem egyik legszebb időszakát tölthettem gyergyócsomafalván, mint segédlelkész. Nagyon sok jó tapasztalatot
szereztem és azt hiszem, hogy gondviselés volt ez az év
az életemben. 2015. augusztus elsejével dr. jakubinyi
györgy érsek, aki egyben az erdélyi örmény katolikusok
apostoli kormányzója is, kinevezett az ideiglenesen
betöltött örmény plébániára plébánosnak és a Szent
Miklós plébánia segédlelkészének is egyben. Nagy
meglepetés volt ez számomra, hiszen az egyházmegyénkben nem gyakorlat az, hogy valaki egy év után külön
plébániát kap. Ami még hozzátartozik, hogy a birituális engedélyem is megvan a Szentszéktől. Tehát örmény liturgiát
is végezhetek alkalomadtán az örmény templomban.
– Vannak-e olyan számodra kedves szentek,
akiket közbenjárásra szoktál kérni?
Természetesen vannak. Különösen a Boldogságos Szűzanya, de ott van Szent László, Szent Antal,
Lisieux-i Kis szent Teréz is.
– Mi a papi jelmondatod?

Papi jelmondatom jános apostol leveléből van:
„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya”
(1jn. 3,1).
– Az elmúlt időszakban íróként, szerzőként is bemutatkoztál. Milyen művek kapcsolódnak a nevedhez, és
mikor találkozhattak veled az olvasók?
Túlzásnak tartom az író megnevezést. Legutóbb a
magyar-örmény „élő örökség” lap és a szépvízi örmények
könyvbemutatóján találkozhattak az érdeklődők velem e kiadványok társszerzőjeként. Megjegyzem, hogy ezek a kiadványok hozzásegítenek ahhoz,
hogy megismerjük múltunkat,
örökségünket. részben a szépvízi örmények múltját ezáltal
valamilyen formában sikerült
újjáéleszteni. Sajnos, ma már
nincs vagy nem akad olyan
szépvízi örmény származású, aki
felkutatná ősei múltját. Ezért tartottam fontosnak, dr. Puskás
Attila EMöSz elnökkel együttműködve, hogy a szépvízi kötetben eddig ismeretlen adatokat ismertessünk a mára már nem létező örmény közösségről.
Szeretettel ajánlom a kedves olvasók figyelmébe ezt a
példaértékű, színes képekkel illusztrált kiadványt.
A Mindenható segítségével az olvasók március
végén találkozhattak velem a „Múltba rejtett örökség” című
könyvem bemutatóján. Ez a könyv 350 oldalt és közel 450
darab fényképet tartalmaz Szépvíz múltjáról. Az elmúlt
időszakban szép számmal jelentek meg monográfiák,
összeállítások a szomszédos falvak, községek múltjáról. Ha
csak csíkszentmiklósra gondolok, az elmúlt pár évben
három kiadvány is megjelent. Szépvíz múltjával kapcsolatosan 1935-ben jelent meg egy kis összeállítás nyomtatott
formában Balás Lajos által, azonkívül pár dolgozat, összeállítás látott napvilágot. Ezért gondoltam azt, még a teológiai
évek alatt, mivel lehetőségem volt az érseki levéltárban kutatómunkát végezni, hogy kellene Szépvízről is egy monográfiát, összeállítást írni. Az évek alatt összeállt munkát
sikerült könnyborító közé sűrítni, amelyet szeretettel ajánlok
minden kedves Nádi Suttogó-t olvasó figyelmébe.
– A papi hivatás egész embert kíván. Mégis megkérdezem, hogy van-e hobbid, valamilyen speciális érdeklődési
köröd az örmények tanulmányozásán kívül?
Természetesen van hobbim is. Szeretek néha
úszni, bowlingozni, szaunázni járni. valóban a múlt bármilyen formában való tanulmányozása mindig elbűvöl,
mivel a múlt erős gyökér, a jelen és a jövő belőle él.
– Köszönöm a beszélgetést.
sZakáCs adél
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gyűl a szemét szépvíz patakában

Mondották annak idején szüleink és nagyszüleink, de ők
nem csak mondták, hanem tettek is érte.
Nagyon szép és példás, ahogy sokan rendezik, gondozzák
a kapu elejét, attól függetlenül, hogy megnyerik vagy nem az
egyéves adófelmentést. Ezek a családok azért teszik, mert tudják,
hogy ez egyféle kötelezettség a falustársaikkal, közösségükkel, de
nem utolsó sorban saját magukkal szemben.
Sajnos még mindig vannak olyan emberek is, akik ennek
az ellenkezőjét teszik, számomra magyarázhatatlan okokból. Ezek
azok az emberek, akik annak ellenére, hogy fizetik vagy nem a
szemét elszállítási díjat, képesek kivinni a háztartási szemetüket
szekér számra a Nádra, a Bojtos gödörbe, az út mellé a borzsovai fürdő felé. De ez még mind nem elég, mert olyanok
is vannak, akik képesek tízesével eldobni a sörös palackot a patakmederbe, annak ellenére, hogy erre kijelölt szelektív
gyűjtőhelyek vannak minden faluban. Miután összegyűjtjük zsákszámra a szemetet az előbb említett helyről, még
mindig kerülnek olyan falustársak, akik újból beöntik a patakba néhány zsák tartalmát, arra gondolva, hogy ha
előzően ilyen jól sikerült másoknak a takarítás, hát csak tegyék továbbra is, mert nekik van erre idejük.
Tisztelt falustársaim, szentmiklósiak és borzsovaiak, úgy gondolom, hogy ilyen emberekre nincs szüksége
a mi közösségünknek.
Pár hónapos tevékenységem alatt sok hasonló problémával találkoztam községünkben, mint például a meg
nem kaszált sáncok a szántóföldek végén, a mezei utakból elszántott barázdák, a porták előtt ki nem takarított sáncok,
a porták előtt düledező kerítések, a járdákról el nem takarított hó.
A falugyűléseken is már elmondtam, tudni kell mindenkinek, hogy a 2003-ban hozott 26-os számú tanácshatározat leírja a lakosok kötelezettségeit a településgazdálkodásra vonatkozóan.
Ezek a kötelezettségek a következők:
– a tulajdonban vagy bérben levő lakások, épületek, udvarok és ezek kerítéseinek takarítása és tisztán tartása;
– az utcafronton levő házak és más épületek homlokzatának tisztántartása, javítása, meszelése;
– a megkezdett épületek befejezése a polgármesteri hivatal által kiadott építési engedélyben feltüntetett
határidőre;
– az ingatlanokhoz tartozó víz-, gáz- és villanyvezetékek karbantartása;
– az ingatlanok, házak és gazdaságok előtt levő járdák, utak, parkolók tisztán tartása és téli időszakban ezek
hótalanítása;
– a tisztaság megőrzése a közutakon, tereken, piacokon és más közterületeken;
– a helyi tanács által megállapított szabályok betartása a település tisztaságának megőrzése céljából;
– a háztartási hulladékok tárolása csak az erre megjelölt helyeken;
– a járművek és gépek megtisztítása, mielőtt a közutakra ráhajtanak.
Ezt az újságcikket kérem fogadják egy információként és arra kérem a sorból kilógókat, hogy próbáljanak
minél hamarabb felzárkózni a rendes emberek, gazdák sorába, mert községünkben csak ez lesz a járható út.
ZakaRIás IsTváN
alpolgármester

Tavaszi lomtalanítás 2017. április 6-án
Szépvíz Község Polgármesteri Hivatalának megbízásából az rDE Huron szemétszállító vállalat idén is
elszállítja a községből a tavaszi nagytakarításból származó hulladékot. Szeretnénk, ha évről évre egyre többen élnének a lehetőséggel és kevesebben választanák a faluvégeket, a patakok és árkok mentét a szemét tárolására!

Még mindig igényelhetők komposztládák
A Hargita Megye Integrált Hulladékkezelése nevet viselő projekt keretében komposztládák kiosztására
került sor a községben. Azok a személyek, akik komposztáláshoz használatos ládát igényelnének továbbra is jelezzék
a polgármesteri hivatalnál naponta 8 és 15 óra között, illetve telefonon 0266-325282.
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KISoKoS MATEKoSoK
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Fotó: kovács Teréz

A
Xv. PáLL LAjoS MATEMATIKAvErSENy I. – Iv. osztályos résztvevői újra megmérettettek 2017. március 3-án a csíkcsicsói Kájoni jános
általános Iskolában a csík-körzeti szakaszon. Szorgalmuk példamutató az iskoláink számára. Ezek a tanulók a
következők voltak a szépvízi Nyírő józsef általános
Iskolából:
– Szép Enna (I. osztály – dicsérő oklevél)
– Nagy Márk (I. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk
Barabás-Lestyán Emese
– ferencz zenkő (II. osztály – szóbeli dicséret)
– Kuna Hanna (II. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk
Tamás csilla
– Nagy Nóra (III. osztály – dicsérő oklevél)
– Deák Szilvia (III. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk
– Abos zalán (III.osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk
ráduly Szidónia
Kovács Teréz
– Barabás zalán (Iv. osztály – szóbeli dicséret)
A verseny folytatódott március 10-én a madarasi
– Bors-Tímár Erzsébet (Iv. osztály – szóbeli dicséret),
Kiss
ferenc
általános Iskolában a döntő szakaszba
tanítójuk ferencz rozália
továbbjutottakkal (akik az előző szakaszban az első
Csíkszentmiklósról a következő tanulók ügyeskedtek:
három díj valamelyikét érdemelték ki).
– Antal Előd (I. osztály – szóbeli dicséret)
Borzsovából iskolájukat képviselték:
– Molnár gréta (I. osztály – szóbeli dicséret)
Balog Tímea (I. osztály – III. díj)
– Tamás Szende (I. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk
Lakatos Noémi (II. osztály – szóbeli dicséret)
Erőss judit
Balog Szende (III. osztály – dicsérő oklevél )
– Péter Dorottya (II. osztály – dicsérő oklevél)
Balog Boglárka (III. osztály – szóbeli dicséret)
– Deák Bálint (II. osztály – dicsérő oklevél)
A gyerekek versenyen való helytállása példamu– Erőss Sarolta (II. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk tató társaik számára. gratulálunk nekik és kívánunk
András – Mihály Emőke
továbbra is szorgalmat a kitartó tanulásban!
– Erőss áron (III. osztály – szóbeli dicséret)
TaMás CsIlla
– Székely Dorottya (III. osztály – szóbeli dicséret)
tanítónő
– Szakács réka (III. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk
Péter Tünde
– Kelemen Anita (Iv. osztály – szóbeli dicséret)
– Tamás Hanna (Iv. osztály – szóbeli dicséret)
– Kovács Szilveszter (Iv. osztály – szóbeli dicséret),
tanítójuk Péter árpád
Borzsovából az alábbi kis matekosok vettek részt a
versenyen:
– Balog Tímea (I. osztály – I.díj)
Fotó: Barabás-lestyán Emese
– Tamás Kristóf (I. osztály – dicsérő
oklevél)
– Erőss Szidónia (I.osztály – szóbeli
dicséret)
– Lakatos Noémi (II.osztály – I. díj)
– Balog orsolya (II.osztály – dicsérő
oklevél)
– Tankó István ( Iv.osztály – szóbeli
dicséret), tanítójuk Erőss Enikő
– Balog Szende (III.osztály – I.díj)
– Balog Boglárka (III.osztály – II.díj)
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farsangbúcsúztató
Idén február 25-én került megrendezésre a hagyományos Megyei farsangbúcsúztató. A 2017-es esztendőben
a házigazda Szentegyháza városa volt.
Legelőször 1993-ban csíkszeredában szervezték meg ezt a rendezvényt. Az ötletgazdák és kivitelezők ádám
gyula és Antal Miklós voltak. Az első farsangbúcsúztató résztvevői: Kászon, Menaság, csíkcsicsói gyerekek,
Alsósófalva, csíkszentdomokos. Második évben csatlakozott csíkszereda, harmadik évben gyergyószentmiklóson
volt megszervezve. Negyedik évben csatlakozott Ditró és Parajd. csíkborzsova először 2000-ben, Menaságon vett
részt ezen a rendezvénysorozaton. 2001-ben Kászon volt a házigazda, 2002-ben gyergyóditróban ismét részt vett a
borzsovai csoport és azóta is minden évben ellátogatunk a Megyei farsangbúcsúztatóra.
Az idei házigazda egy sikeres és színvonalas rendezvényt tudhat maga mögött. A tizenkét
hagyományőrző csoport úgy volt elosztva, hogy a
település minden utcájában megtapasztalhatták a
helybéliek vendégszeretetét.
A borzsovai csoport a szentkeresztbányai
részen vonult végig, ahol úgy a vendéglátóknak,
mint a farsangolóknak egy felejthetetlen élményben volt részük.
A helyi kultúrigazgató, györgy László elmondása szerint több mint 1200-an fogyasztottak
a finom babgulyásból.
A borzsovai hagyományőrzők nevében
hálásan köszönöm a házigazdáknak, vagyis Szentegyháza közösségének a szívélyes vendéglátást.
Továbbá köszönet a HMKK munkaközösségének,
a szépvízi polgármesteri hivatalnak, csíkborzsova
Közbirtokosságának és nem utolsó sorban azon
szépvízi, csíkszentmiklósi és borzsovai ifjaknak és
idősebbeknek, akik eljöttek, tisztelettel, becsülettel
és persze jókedvvel színvonalasan képviselték kis
falunkat és községünket.
Másnap, február 26-án vasárnap 14 órától
vette kezdetét a farsangbúcsúztató a faluban. A már
hagyományos útvonalon vonultak végig a farsangolók. öt helyen várták a felvonulókat a finomabbnál-finomabb ételektől és italoktól roskadozó
asztaloknál. végül Dobait a kultúrház előtti téren
égettük el. Majd a szolnoki cuháré együttes tagjai
szerepeltek, Kelemen Dóra vezetésével a kultúrotthonban, aztán az aprók táncháza következett,
akiket hegedűvel és gordonnal kísért onodi Tibor
és Benke Marci. Hálás köszönet illeti őket, hisz úgy
Szentegyházán, mint Borzsovában ők biztosították
a talpalávalót. Külön köszönet az asztaloknál fogadóknak, azoknak, akik segítettek a szervezésben,
abban, hogy a már hagyományossá vált rendezvény
ilyen sikeres legyen, megörvendeztetvén közösFotók: váli Csongor
ségünk apraját, nagyját.
A jövőbeni viszontlátásra csíkszentsimonban és persze Borzsovában!
A telet és a rosszat elűztük, 40 napi böjtben próbáljuk napjainkat, székely katolikus ember módjára élni,
készülvén a feltámadt Krisztussal való találkozásra.
kOváCs káROly
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Sikeres vizsga

A Nők napja Borzsovában

2017 március 24-én a SIc–Szépvíz Karate–Do klub 26 tagja
tett sikeres övvizsgát Incze csaba (3 DAN ) és Tankó Sándor (4 DAN)
karatemesterek előtt. A vizsgázók életkora az óvodásoktól a 14–15
éves korosztályig terjedt. A résztvevők bizonyították, hogy a karate
nem csupán egy a megbecsült olimpiai sportágak közül, hanem az
ember egész életén át tartó egészsége megőrzését is szolgálja. A vizsgát nagy érdeklődés kísérte, számos szülő, nagyszülő is elkísérte a
sportolókat – a karatékák szívvel-lélekkel dolgoztak a lelkes közönség előtt.
gratulálunk a sikerrel vizsgázóknak!
sIC–sZépvíZ kaRaTE–dO

A Nők Nemzetközi Napja alkalmából március 8-án Borzsovában ünnepi
műsor keretében köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
A műsort a kisiskolások színpadi jeleneteivel kezdtük, majd versikékkel,
énekekkel, tánccal folytattuk. Az előadást a
kis néptáncosok műsora zárta, amelyet a
borzsovai Borsika citerazenekar kísért.
Ezután következtek az „aprók”, a kis ovisok, akik verses-zenés összeállítással örvendeztették meg szüleiket, nagyszüleiket.
A rendezvény végén egy figyelmességet, ajándékot adtak a gyerekek az
édesanyjuknak.
Ezúttal egy kis versikével köszönteném az édesanyákat.
Köszöntő
Egy kis verset súgott nekem
A szerető szívecském,
Megtanultam s el is mondom
édesanyák ünnepén.
reggel imám azzal kezdem,
Este azzal végzem,
Az én édes jó anyámat
áldd meg s tartsd meg Isten.
kOváCs TERéZ

Süssünk, főzzünk!
cSáSzárSzALoNNáBA TEKErT fETASAjT
SALáTAágyoN
Hozzávalók:
2 csomag szeletelt császárszalonna
350 g fetasajt – esetleg más sajttal is
helyettesíthető
1 db tojás személyenként
kevés olaj
A salátához:
jégsaláta
uborka
koktélparadicsom
sárgarépa
vöröskáposzta
olajbogyó
Salátaöntet:
200 ml joghurt vagy tejföl, só, fehérbors, 1 evőkanál mustár, kevés cukor ízlés szerint, kevés citromlé.

A tojásokat odatesszük főni. Egy tálban
összekeverjük az öntet hozzávalóit. Ezzel az öntettel
nyakon öntjük a salátát és hűtőbe helyezzük, hogy az ízek
összeérjenek. A sajtot közepes kockákra vágjuk, a kockákat becsomagoljuk egyenként a császárszalonnaszeletekbe és nagyon
kevés olajon megsütjük. A salátánkat a
tányér közepére helyezzük, rátesszük a
kisütött sajtkockákat.
A főtt tojásokat kihűtjük, meghámozzuk
és négybe vágjuk,
azzal díszítjük a saláta
tetejét.
jó étvágyat hozzá!
FaZakas JUdIT
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KEREsztREjtVény
100 éve hunyt el dr. Balog Vendel
Dr. Balog vendel ügyvéd, atléta, újságíró, csíkborzsovában született 1855. október 20-án. Apja Balogh
Ignác honvéd főhadnagy, édesanyja Kovács Borbála. Tanulmányai befejezése után a rejtvény megfejtésében
olvasható városban alapít családot, feleségül veszi vertán Katalint, akitől négy gyermeke születik. Legkisebb gyermekük, Elek születése után felesége meghal, ezután elveszi sógorasszonyát, vertán Máriát. Ez a házasság is tiszavirág életű lesz, alig egy év házasság után második feleségét is
elveszíti. Újból megnősül, feleségül veszi Novák Teréz nemes
tanítónőt, akitől újabb hat gyermeke születik.A civil életben
kitűnő atléta, a Kolozsvári Atlétikai club (KAc) sportolója és jogtanácsosa, a 200 yardos síkfutás egyesületi rekordere volt. Szép
verseket írt, tagja volt a Boksz című élclap szerkesztőségének.
A KAc az első nyilvános viadalát 1885. május 17-én rendezte
Kolozsváron a Lövölde kertjében, itt készült a lenti kép az új
egyesület vezetőivel és élsportolóival (dr. Balogh vendel jobb
oldalt ül).
A KAc megalapítása után néhány tollforgató atléta vicclapot alapított, melyet saját kézzel rajzoltak és írtak.
ötleteik, adomáik, vidám tréfáik, elmés rejtvényeik, történeteik közszájon forogtak kincses Kolozsvárott. A képen
a KAc élclapjának, a Boksznak, a szerkesztősége látható. Balogh vendel balról az első.
(folytatás a következő lapszámban).
Vízszintes meghatározások
1. Keresztút, golgota hegye. 8. Eledel. 9.
Bosszant. 10. Kicsinyítő képző. 11. Dánia, Spanyolország és Németország gkj. 12. zuhany. 13. Lelkiismeret része! 14.
fedél. 15. vatikán és
Thaiföld gkj. 16.
Erdélyi szoros. 17.
csíkszentmiklós
egyik utcája. 18.
Szintén nem. 20.
földre tesz. 22.
fehér, románul. 24.
Haj, frizura – szlengben. 25. Humán ellentéte. 27. Tömérdek. 28. Adósság. 30.
Kicsinyítő képző. 31.
csökkent, mérsékel.
33. Litvánia gkj. 34. férfinév. 36. Igen, angolul. 37.
Tengeri moszat.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. formál. 3. Híg étel. 4. ... Tepes,
Drakula. 5. Idegen levegő. 6. Üres rom! 7. Szalonna
jelzője lehet. 10. Szépvízi erdei kaszáló. 12. Szépvízi
erdei kaszáló. 14. csíkszentmiklós egyik utcája. 16.
Emésztőrendszer része. 19. Kezdetben. 21. Szalagrózsa. 23. fiútestvér. 26. Semmirekellő. 29. Irodalmi
műfaj. 32. Thaiföld és Lengyelország gkj. 35. gally.
NéMETI kaTalIN

