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Szent László emlékév – Szépvíztől az Alpok aljáig
Február 17-én volt szerencsém, a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Potápi
Árpád János meghívására, részt venni a Szent László emlékév megnyitó ünnepségén a Győri Nagyboldogasszon–
Bazilikában, majd azt követően a győri városházán.
Megtisztelő és felemelő érzés képviselni közösségemet ilyen rangos rendezvényen, és még felemelőbb hallani, hogy Potápi Árpád János államtitkár úr ünnepi beszédében községünket, Szépvízt is megemlíti, miszerint
„ (...) A 2017-es esztendőt Szent László évnek nyilvánítjuk a Kárpát-medencében, amely Csíkszépvíztől az Alpok
aljáig tart.” Mondhatnám, hogy egy gesztus, egy elismerés az elmúlt évek tevékenységeiért, amit tettünk a szépvízi
Szent László kultusz felélesztése, továbbvitele érdekében. Mintha a munka gyümölcse lassan-lassan kezdene beérni.
Jó érzés tudomásul venni, hogy talán nem volt hiábavaló a több évi munka, ami visszahozta és mélyítette a Szent
László kultuszt településünk lakóiban.
2016 augusztus hónap folyamán, amikor a Magyar Kormány bejelentette, hogy a 2017-es esztendőt Szent
László évvé nyilvánítják, mi azonnal letettük szándéknyilatkozatunkat, hogy szeretnénk a programsorozatokhoz
kapcsolódni, a rendezvények részesei lenni, hiszen sokat tettünk azért, hogy nagy lovagkirályunknak méltó emléket állítsunk és élénken az emberek tudatában tartsuk Őt, itt a keleti végeken.
Amint említettem, a megnyitó egy ünnepi szentmisével vette kezdetét a győri bazilikában, amelyet Dr. Veres
András győri megyéspüspök celebrált és amelyet a győri iskolások által énekelt Szent László király életrajza követett.
A győri városháza dísztermében ünnepi beszédet mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Veres András győri megyéspüspök és Borkai Zsolt, Győr város polgármestere.
FERENCZ TIBOR
polgármester
Folytatás a 2. oldalon.
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Szent László emlékév – Szépvíztől az Alpok aljáig
Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnepi beszédek után Gaál Gergely, a Szent László év Tanácsadó Testületének elnöke megnyitotta a
Móser Zoltán Szent László-freskóiról készített fényképsorozatát, a Szent László életéről szóló kiállítást a városházán.
A számos egyházi méltóság, politikus és civilszervezeti képviselő mellett jelen voltunk, mint meghívottak, az
anyaországi, erdélyi, felvidéki és délvidéki elcsatolt részek Szent László kultuszát őrző települések polgármesterei.
hangsúlyozom, jól eső érzés, hogy mi is hozzátehetünk nemzetünk nagy lovagkirályának méltó megünnepléséhez,
hiszen ez egy kapocs, nemcsak az anyaországgal, de a többi elszakított terület közösségeivel is.
ez hitet és erőt kell adjon, olyan erős Szent László-i hitet, hogy ne csak reméljünk, hanem tegyünk is mindazért, amit remélünk!
FERENCZ TIBOR
polgármester

Fotó: Krizsán Csaba
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születések:
szépvíz – szabó áron-domokos;
Csíkszentmiklós – szabó Zalán.
Elhalálozás:
szépvíz – Miklós Vilma, orbán Berta, szakács Roza, Balla József;
Csíkszentmiklós – orbán Antal, timár dénes;
Csíkborzsova – Csató Rozália, tamás Elek.
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Gábor Zoltán, György Mihály-Levente, Kenéz Szilárda-Ágnes, Kovács Károly, Kovács Teréz, Lakatos istván, Németi Katalin, Szakács
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iV. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztivál
idén már negyedik alkalommal
szervezte meg közös erővel a Csíkszentmiklósi ifjúsági egyesület, a Csíkszentmiklósi
hentes Csapat, a Csíkszentmiklósi idősek
Klubja, és néhány helyi vállalkozó a már
hagyományossá vált Kolbászfesztivált.
ez alkalommal rengeteg látogatónak örvendhettünk, nagyon sokan tértek be
falunkba, és sok új vendég vett részt eseményünkön.
Természetesen a fesztivál rendezése már hónapokkal ezelőtt kezdetét
vette, de a nagy nap 2017. február 11-ére esett, amikor egész napos programon vehettek részt az arra látogatók, és minden korosztály megtalálhatta a
számára megfelelő elfoglaltságot.
A szokásos, 10 órakor kezdődő, megnyitó után disznóvágás vette
kezdetét, amelyen megismerkedhettek az érdeklődők két különböző disznóvágási technikával, amelyet a Gyulai hentesek és a Csíkszentmiklósi hentesek mutattak be.
összesen húsz csapat nevezett be a kolbásztöltő versenyre, mindenki
nagy lendülettel állt neki a munkának. A következő csapatok mérték össze
erejüket: Faluvégi Menyecskék, Kutas, Szépvízi Polgármesteri hivatal, Újkígyós, Borzsovai Férfikórus, B.M.S., Falusi husi, Búcs-Felvidék, Motoros
Trio + 1, Auto BSS, uNiCuM, Szépvízi ifjúságért egyesület, Szentmiklósi
Nők Klubja, Szentmiklósi önkéntes Tűzoltók, Vacsárcsi önkéntes Tűzoltók,
Szentmihályi önkéntes Tűzoltók, Don Poppy, Madéfalva, Ü.S.T.B.e.,
Madaras.
Természetesen egész nap kulturális előadások zajlottak a színpadon,
volt néptánc, népdaléneklés, színjátszás, többek között fellépett a Borzsovai
szabó Barna a láncfűrésszel.
Citerás hagyományőrző Csoport, a Taplocai hagyományőrző Néptánccsoport, a Szépvízi Pozdor hagyományőrző Néptánccsoport, és szokás szerint a helyi Cserebojtos Néptánccsoport is.
Népdalokat énekelt nekünk Lakatos Krisztina és Bánfi emőke Borzsovából.
ebéd előtt még sor került különböző vetélkedőkre is, be lehetett nevezni a füstölt kolbász és a füstölt szalonna
mestere címekre, a bátrabbaknak favágó versenyben is alkalmuk volt részt venni, és természetesen a sonkasaccolási
verseny sem maradt el. A gyerekekről sem feledkeztünk meg, nekik is készültünk játékokkal.
A versenykolbászok mellett lehetőség volt megkóstolni a hurutos pacallevest, amit a Szabadtűzi lovagrend
észak erdélyi Főkapitánysága készített, ezt 120-an kóstolták meg. A pacalleves mellett a viharsarki pacalpörköltet
140-en kóstolták meg, ezt a Kolbászkirály készítette el, míg az igazán bátraknak a Kárpát-medence legerősebb kolbászát ajánltuk kóstolásra, melyet hajduk Zoltán készített a kíváncsiaknak.

kolbászból van a kerítés is – a Vacsárcsi önkéntes
tűzoltók csapata készítette.

kolbásztöltés – ü.s.t.B.E. csapat.
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Délután négy óra tájban került sor a
kolbásztöltő verseny kiértékelőjére és a tombolahúzásra. Nehéz dolga volt a zsűrinek, mert finomabbnál finomabb kolbászok készültek. A
kolbásztöltő csapatok közül első helyen végzett
a Faluvégi Menyecskék csapata, második
helyen a Motoros Trio + 1, míg a dobogó harmadik fokára a Don Poppy csapata léphetett.
emellett kiosztották a füstölt kolbász, illetve a
füstölt szalonna mestere címet is.
A füstölt kolbász mestere címet Silye
istván kapta Ceglédről, míg a füstölt szalonna
mestere címet imre Zsuzsanna nyerte
Szépvízről. Neves zsűri értékelte a csapatokat:
Dékány Ferenc, Kiss Gábor, hajduk Zoltán,
Brindás János, Benedek Árpád. A favágó
versenynek két díjasa lett: a fejszeforgató
mester Németi Zsigmond róbert lett Szentmihályról, míg a láncfűrész kategóriában Szabó
Barna zsebelte be a díjat Csíkszentmiklósról.
Végül a nap méltó zárásaként kosaras
bálon vehették részt a szervezők, a vendégek,
és persze bárki, akinek mulatni támadt kedve.
Köszönet a finom vacsoráért a Csíkszentmiklósi idősek Klubjának, a jó zenéért pedig Gidró
Zsoltnak és zenekarának.
hálás köszönettel tartozunk mindenkinek, aki támogatta a Csie-t és a szervezőket,
hogy ilyen nagyszerű fesztivált sikerüljön
megszervezni. Támogatóink, partnereink nélkül
lehetetlen lenne kis csapatunk számára megszervezni egy ilyen rendezvényt, de nem szeretnénk abbahagyni, hiszen azt tapasztaljuk,
hogy évről évre többen és többen vesznek részt
a kolbászfesztiválon, és számunkra az a legnagyobb öröm, ha minden vendégünk és látogatónk jól érzi magát. reméljük jövőre is
legalább ennyire jól sikerülhet!
Főtámogatóink: Szépvíz Község önkormányzata, Szépvízért egyesület, henorag SrL,
Deka union, Kassay Fogadó, Csíkszentmiklósi
Közbirtokosság, Zoo end Com, Kishavas Panzió.
Támogatóink: Szakács Prodlemn,
Supremia, harviz, Gondűző ABC, Bara Csaba,
Kaktusz SrL, Pseudotsuga SrL, Molnár
András, Sarki Disco.
Partnereink: Gyulai hentesek hagyományőrző egyesülete, Szépvíz Község önkéntes
Tűzoltói, első Magyar Fehérasztal Lovagrend,
Szentmiklósi Nők Klubja, Szabadtűzi lovagrend
észak erdélyi Főkapitánysága.
Médiapartnereink: Szépvíz rádió, Csíki
hírlap, Székelyhon, hargita Népe
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A fesztivál helyszíne madártávlatból.

A Csíktaplocai Hagyományőrző néptánccsoport.

A győztes csapat – faluvégi Menyecskék szépvízről.
Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület
PéTER ORsOlya
a fotókat CsIE tagok készítették.
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Kettős ünnep az Őszirózsa klubban
Az idősödő emberekben egyre többször fogalmazódik meg a
hála érzete. hálásak vagyunk, hogy társaskörünk 6. évfordulóját is
megünnepelhettük!
hetente találkozván örvendeztünk egymásnak. együtt elbeszélgetve, viccelődve, az értékes felolvasásokra figyelve, énekelve, táncolva, nevetve, ünnepelve, vendégeket fogadva, vendégségbe menve,
vagy éppen egymás családjáért imádkozva teltek találkozásaink.
Most is szülinapost köszöntöttünk: Miklós irma 80. születésnapját ünnepeltük. Kívánjuk, még jó pár éven át élhessen egészségben
férjével együtt, a sokak tanító bácsijával, Miklós Gézával, hogy sokáig örvendhessenek családjuknak!
Az ünnepi hangulatot fokozta Géza tanító bácsi kellemes hegedűjátékával. igazi farsangi hangulat alakult
ki. Az ünnepünk fényét
emelte a finom torta,
melyet a mi mestercukrászunk, Kürtös Magdolna készített nagy szeretettel. Amint azt Pál
erzsébet megfogalmazta
köszöntőjében, először a
múlton nosztalgiázva:
mindig egy újabb évet
kérünk az istentől számunkra, míg lehet.
ezúttal kívánunk
Szépvíz község vezetőinek és minden lakójának
sike-res 2017-es évet!
aNTal sZENDE
ERZséBET

három éves a CSie
idősek klubja
harmadik születésnapját ünnepelte a
napokban a Csie idősek Klubja. örömmel és
hálával gondolunk vissza az elmúlt évekre,
hiszen sok közös emléket, munkát, és értékes
pillanatokat tudunk magunk mögött.
örömmel tölt el az, hogy bár a klub
életkorát tekintve „dackorszakunkat” éljük, ez a
három év elegendő volt arra, hogy egy összeforrt, egy cél felé haladó csapattá alakuljunk.
isten éltessen bennünket, kedves
„mamák” s adja isten, hogy sok szülinapot ünnepelhessünk még együtt!
aNDRÁs IlDIKÓ
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!

6. nádi suttogó

2017. fEBRuáR

kuLtÚRCsütöRtök

Fotó: Galaczi Hajnalka

ezüstbeszéd
(Sebestyén Péternek, jubileumi kötete
bemutatására)
Az ezüstbeszéd egy ünnepi kötet, egy
hálaadás a 25 éves papi szolgálatért. Az ünnep
csodálatos emberi találmány, számos funkciót
tölthet be, személyes vagy közösségi
életünkben. Valójában szinte majdnem mindenki szeret ünnepelni. ilyenkor szeretünk egy
kicsit visszanézni a múltra. Az ünnepeket nem
szabad száműzni az életünkből! ezek
megtisztítanak, erőt adnak a hétköznapokhoz.
Nem meglepő, hogy ez alól Péter páter sem
kivétel.
Bogos Mária és sebestyén péter a szépvízi községháza
Péter pátert – tetszik nekem ez a megpincetermében
nevezés – 1992. április 25-én szentelték pappá.
Negyedszázada. ez az évszám jó alkalom megköszönni az elmúlt 25 évet, és újra elgondolkodni a papi hivatás
lényegéről.
A könyv 25 év szónoklataiból válogatott beszédeket, elmélkedéseket, esszéket és tanulmányokat tartalmaz.
A lelkipásztori szolgálatban eltöltött esztendők emlékezetes pillanatait és helyszíneit örökíti meg.
Kedves Péter! Úgy tudom, ez a 15. könyved. A kötet
címe „beszédes”, azzal a felszólítással kezdődik, hogy
„hirdesd az igét”, de rögtön hozzá is teszed, hogy „a szó
veszélyes fegyver”.
igen, a fizikai világban az emberek legnagyobb ereje
a szavakban rejlik. A kimondott szónak ereje van. A szavak,
ha végiggondoljuk, könnyeket fakasztanak, idegessé tesznek.
Gyakran a meggondolatlan szavak okozzák bennünk a legnagyobb törést. De vannak olyan szavak, amelyek megmosolyogtatnak, simogatnak, felemelnek, jobbá tesznek,
valahogy ezeket nehezebben mondjuk ki, hogy bocsánat, ne
haragudj.
A kötet szerkesztésénél szándékolt célod: hogy – idézem
– „ezen beszédeket olvasva büszkeség tölti el a befogadót: jó
ehhez a nemzethez, ehhez a hívő közösséghez tartozni. ezek a
beszédek egyszerre tanítanak, nevelnek, hitet erősítenek,
egységes nemzettudatot ápolnak, általános műveltséget gyarapítanak, megkedveltetik az igényes, szép beszédet, életvezetési
ötleteket tartalmaznak.”
igen, minket, akik itt vagyunk, büszkeség tölt el, hogy
Te a mi közösségünkhöz is tartozol. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepelsz és most eljöttél, „szépvízi szeretettel”,
ahogy a nekem adott könyvet dedikáltad, és faggathatunk az elmúlt 25 évről.
Szépvíz, 2017. február 17.
BOGOs MÁRIa

HALLgAssA A sZépVíZ Rádiót!
www.szepvizradio.info

Csak a miénk!
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egyedülálló kötet született Szépvíz „múltba rejtett örökségéről.”
Kedves Nádi Suttogó olvasók!
Több évi fáradságos kutatómunka után, ez év februárjában minden bizonnyal egyedülálló és hiánypótló
történelmi összeállítás született Szépvíz „múltba rejtet örökségéről”, amely a Szépvízi Közbirtokosság anyagi támogatásával, valamint a Mark house gyergyószentmiklósi nyomda gondozásában jöhetett létre.
A megjelent kötet 350 oldalon és közel 450 darab régi fotón keresztül eleveníti fel és mutatja be az olvasók
előtt Szépvíz nem mindennapi történelmi örökségét. A könyv bemutatója márciusban várható.
Nagy szeretettel ajánlom a közreadott kötetet azoknak, akikről ez a könyv szól, a helybelieknek és a
Szépvízről elszármazottaknak. De ajánlom a testvértelepülések lakóinak is és mindazoknak, akik kíváncsian és jó
szándékkal érdeklődnek településünk és közösségünk „múltba rejtett öröksége” iránt!
Ft. Sebestyén Péter plébános a kötet előszavában találóan fogalmazza meg a közreadott munka célját, amikor
a következőket írja:
„egyedülálló művet vehet kezébe az olvasó. eleddig pusztán az örményekről, Szent László legendájáról
azonosította be az oldalcsíki nagyközséget, netán csak Balás Lajos monográfiájából alkotott némi képet a falu
múltjáról. Most azonban valós helytörténettel találkozhat.
Szinte oknyomozó történelemkönyvet tett le a szerző a szépvíziek asztalára. Köszönet ezért a jól áttekinthető,
rendszerezett, egyháztörténelmi-szakmai szempontból jól dokumentált, kifogástalanul szerkesztett és illusztrált
monográfiáért, amelyet remélhetőleg lelki és szellemi hasznára, hitbeli és nemzeti öntudatának erősítésére forgathat
a mai és a következő szépvízi nemzedék.”
A szépvíziek büszkék lehetnek múltjukra, őseik helytállására, isten-, haza- és egyházszeretetükre. ez a
büszkeség jelentsen felhajtóerőt a ma élőknek is, hogy lépjenek elődeik nyomába.
istennek legyen hála! Szent László éreztesse égi védnökségét e könyv szerzője, a szépvíziek, és az erdélyi
magyarság felett!
Tisztelettel
Ft. GÁl HuNOR,
a „Múltba rejtett örökség” című könyv szerzője
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Családban élni és magyarnak maradni a szülőföldön
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének
meghívására, a Csíki Anyák egyesülete mellett, a Szépvíz Községbeli Nők Klubját is képviselhettem február 18-án az országházban
megrendezett családi napon és konferencián. A „Családban élni és
magyarnak maradni a szülőföldön” címmel szervezett konferencián
a család fontosságát emelték ki a magyar vezetők.
erdélyből 109 fő vehetett részt a programon, előzetes regisztrációt követően.
Az ötödik alkalommal megszervezett konferenciát Lezsák
Sándor, a Magyar országgyűlés alelnöke nyitotta meg. A rendezvény fővédnöke dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke volt.
Lezsák Sándor kiemelte: minden gyermekben ott szunynyad valamilyen képesség, a család, a pedagógusok és a politika
felelőssége, hogy azt előhívja.
erdélyt Szabó ödön, a romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezető-helyettese és Bíró Zsolt, a romániai
Magyar Polgári Párt elnöke képviselte.
Politikusaink kiemelték: a globalizálódó világ kihívásai kikezdik a hagyományos székely családmodellt, így nem
kis felelőssége van annak, aki kapcsolatba kerül a családpolitikával, sőt mindenkire komoly felelősség hárul. Magyarországon
a legmagasabb szinten elismerik a család fontosságát. Fontos, hogy „egységes magyar nemzetben tudjunk gondolkodni”.
Bíró Zsolt szerint a család a legtermészetesebb közösség, a társadalom legősibb alapvető eleme, amely nem
minősíthető vissza valamiféle „szerződéses érdektársulássá”, szerepe a társadalom szövetének megerősítésében alapvető,
ezért ha a családok sérülnek, rajtuk keresztül sérül az összes közösségi forma is. olyan cselekvési programra van szükség,
amely a népességfogyás mélyén húzódó bajokat orvosolhatja.
Szabó ödön előadásában rámutatott: ahhoz, hogy a magyarság kisebbségi helyzetben megmaradhasson, jogbiztonság,
gazdasági és kisebbségi biztonság szükséges, romániában pedig mind a hárommal vannak gondok.
A többórás konferencián külön hangsúlyt kaptak a különböző pályázati és támogatási lehetőségek, szóba került
a Szent László emlékév, a Szülőföldön magyarul program keretének a növelése, és a külhoni fiatal vállalkozók támogatásának eszközei is.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár beszédében kifejtette, legyen bármilyen kis civil
szervezet, egyesület, szövetkezet, mely a Kárpát-medencében magyar nyelven tevékenykedik, kisebb-nagyobb tömegeket
vonz, problémákat old meg, lehetőségeket kínál, az mind-mind hozzájárul a kárpát-medencei összmagyarság fennmaradásához.
ehhez a munkához kívánt mindnyájunknak erőt és kitartást a továbbiakban is.
sZaKÁCs aDél

2017. FeBruÁr

nádi suttogó 9.

SPorT
Foci hírek
A szépvízi Nyirő József Általános iskola focicsapatai (u 10 és u 12 korosztály) részt vettek a harghita
Megyei Tanfelügylőség, románia Labdarugó Szövetsége
és a Tymbark (üdítő ital) cég által megszervezett TyMBArK focikupán. A gyímesfelsőloki Árpádházi Szent
erzsébet Líceum vállalta fel a rendezést az oldalcsíki és
gyímeskörzeti iskolák számára.
résztvevő iskolák:
Csíkpálfalvi Márton Ferenc iskola
Szépvízi Nyírő József iskola
Csíkszentmihályi Arany János iskola
Gyimefelsőloki Szent erzsébet Líceum
Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly iskola
A szépvízi focisok mindkét korosztályban minden mérkőzésüket megnyerték és az első helyen végeztek,
így továbbjutottak a megyei szakasz bajnokságára.
A csapatok tagjai:
u 10 – Bíró Szakács Zalán, Gál Zsombor, Deák
Gergő, imre endre, Szatmáry Alpár, Kuna Lőrinc, Szőcs
Szilárd, Barabás hunor, Szatmári Márton, Gegő Ábel,
Tankó istván.
u 12 – Nagy Andor, erőss Botond, Szentes Kristóf, Székely ervin, erőss Nándor, Gál Nándor, László Ákos,
Silló Ákos, Béni róbert.
Gratulálunk fiúk!
KuNa CsaBa-TIBOR

Süssünk, főzzünk!

felkockázott csirkemellet. Fehéredésig pirítjuk, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, megsózzuk, megborsozzuk és
ZöLdBABLEVEs Egy kiCsit MásképpEn
megszórjuk majorannával.
HOZZÁValÓK
hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot, végül
1 darab csirkemell
meghintjük pirospaprikával, és felöntjük 1 dl vízzel.
3 evőkanál vágott paradicsom (konzerv)
Fedő alatt kb. 15 perc alatt puhára pároljuk.
1 fej hagyma
ezalatt megpucoljuk és
2 gerezd fokhagyma
feldaraboljuk a zöldségeket. ha
só
kész az alap, beletesszük a
pirospaprika
zöldségeket és a babérlevelet,
majoranna
felöntjük vízzel, és kb. 20 perc
bors
alatt készre főzzük.
1 evőkanál sertészsír
A tojásból egy kevés
1 kisebb sárgarépa
liszttel és egy csipet sóval no1 darab fehérrépa
kedlit készítünk, majd bele30 dkg zöldbab
szaggatjuk a levesbe. A tejfölt
1/2 babérlevél
összekeverjük két kanál lisztkevés ételízesítő
tel, majd merünk rá a leves főzőA nokedlihez és a habaráshoz:
levéből. Csomómentesre keverjük,
1 tojás
és a leveshez adjuk. érdemes
liszt
kiprobálni, nagyon finom!
tejföl
Jó étvágyat!!!
A felaprított hagymát egy kevés zsíron megdinszFaZaKas JuDIT
teljük, majd hozzáadjuk a megmosott, szárazra törölt és
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Bemutatkozik a Pogány-havas Natura 2000 Gondnokság
Az eu-hoz való csatlakozás egyik hozadéka volt a természetvédelmi területek méretének jelentős
növekedése romániában.
Székelyföld különösen gazdag természeti értékekben, így nem meglepő, hogy az utóbbi tíz évben pl. hargita
megye kb. 30%-a vált a Natura 2000 hálózat részévé.
Míg a korábbi időszakban (nálunk 2007 előtt) a természetvédelmi területek többnyire ember által kevéssé befolyásolt, „érintetlen” területek voltak, ahol gazdasági
tevékenységek többnyire nem is működhettek (pl. lápok, sziklaszurdokok), a Natura 2000 területek a modern természetvédelmi szemléletet tükrözik: nagyobb területeket
fednek le, ahol reális esélye van a fajoknak a fennmaradásra
(ezek nincsenek rezervátumokba rekesztve), ugyanakkor nem
cél az emberi tevékenységek kizárása, hanem inkább azoknak
az összehangolása a természeti értékek fennmaradásával.
A romániai gyakorlat szerint a Natura 2000 területekről a Környezetvédelmi Minisztérium által megbízott
szervezetek gondoskodnak.
A Pogány-havas Kistérségi Társulás 2016 márciusától vált két csíki-gyimesi Natura 2000 terület megbízott
gondnokává: egyik a Csíki-havasok természetmegőrzési terület (roSCi0323), a másik a Csíki-medence és Csíkihavasok madárvédelmi terület (roSPA0034).
A gondnokság első 6 hónapjában főként intézményépítés és tervezés zajlott. Létrehoztuk a törvény által
előírt adminisztrációs struktúrát, valamint a gondnokság két szárnyát képező konzultatív tanácsot és tudományos
tanácsot. A konzultatív tanács helyi civil szervezeteket, önkormányzatokat, területtulajdonosi társulásokat foglal
magába, szerepe az érdekelt felek tájékoztatása, konzultálása a gondnokság döntéshozatali folyamataiban. A tudományos tanács tagjai természetvédelmi, vidékfejlesztési, urbanisztikai szakemberek.
Megterveztük az idei évtől induló kutató és tájékoztató munkát, amelynek célja a területek kezelési tervének
kidolgozása. ez a két éves folyamat magába foglalja a területek természeti értékeinek részletes felmérését,
térképezését, a megőrzésükre szolgáló intézkedések, előírások kidolgozását, beleértve az ehhez kapcsolódó támogatási rendszerek kidolgozását is, valamint a helyi természeti értékekre vonatkozó széleskörű oktató és tájékoztató
munkát.
Jelenleg a természetvédelmi területek szabályzatának első változatán dolgozunk, amely keretet és iránymutatást biztosít a területen zajló tevékenységek szabályozásához, illetve tömören összefoglalja a különböző törvényekben elszórtan megtalálható szabályokat, például a vadgazdálkodásra, erdei gyümölcs gyűjtésére, legeltetésre, erdőgazdálkodásra, motorizált közlekedésre vonatkozóan.
Szépvíz község területének 81%-a esik a Csíki-havasok természetmegőrzési területbe, 32%-a a Csíkimedence és Csíki-havasok madárvédelmi területbe.
Mit jelent a natura 2000 státus?
– ezeken a területeken biztosítani kell, hogy azok a fajok
és élőhelyek, amelyek védelmére az adott terület ki volt jelölve,
jó természetvédelmi állapotban maradjanak
– minden beruházás esetén meg kell vizsgálni, hogy azok
nem okoznak természetkárosítást, vagy ha ez elkerülhetetlen,
akkor a természetkárosítást pótolni kell
– a Natura 2000 területeken az erdők és a mezőgazdasági
területek tulajdonosai támogatásban részesülhetnek (ennek módszertanát az egyes tagállamok kell kidolgozzák, romániában
erre még nem került sor)
– a Natura 2000 területek fenntartására az eu és a tagállamok forrásokat biztosítanak
– a Natura 2000 státus hozzáadott értékként előnyt jelenthet a turizmusban és a különböző iparágakban
(elsősorban élelmiszeripar, faipar)
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Milyen természeti értékek vannak szépvíz
határában, amelyekre különösen kell vigyázzunk?
A két Natura 2000 területen kb. 40 olyan állat- és növényfaj (24 madár, négy növény, két gerinctelen, három hal, négy
kétéltű, négy emlős), valamint 13 élőhelytípus (pl. láp, hegyi
kaszáló) fordul elő, amelyek közösségi jelentőségűek (azaz az
eu által védendőnek nyilvánítottak), de ezen kívül több tucat más
természeti ritkaság, amelyek „csak” országos jelentőségűek, vagy
más szempontból fontosak. ezek közül érdemes kiemelni a tátogó
kökörcsint, amelynek egyedüli előfordulási pontja a Keleti-Kárpátok hegyvidékein Szépvíz község határába esik, a szibériai
hamuvirágot, amelynek nagy állományai élnek a patakok mentén
kialakult lápokban, a kárpáti gőtét, amely a világon csak a Kárpátokban él, és nagyon nagy egyedszámban fordul elő az említett
lápokban, utak mentén kialakult tócsákban.
A Pogány-havas Natura 2000 Gondnokság céljai között
szerepel a védett élőlények részletes felmérése, folyamatos megfigyelése, a megőrzésüket szolgáló természetvédelmi intézkedések
kidolgozása, a helyi turizmus, oktatás fejlesztése, a mezőgazdasági
területek és erdők tulajdonosai támogatásának kidolgozása, a helyi
gazdaságot segítő Natura 2000 védjegy kidolgozása.
ezt a szerteágazó, a természeti erőforrások fenntartható
használatát biztosító tevékenységet széleskörű együttműködéssel, a fokozatosság elvét is szem előtt tartva, a helyi
közösségek részvételével szeretnénk megvalósítani. Szívesen
állunk a lakosság, a döntéshozók, gazdasági szereplők rendelkezésére, és elébe is megyünk ezeknek, folyamatosan keressük a lehetséges együttműködést.
Meggyőződésünk, hogy a természetvédelem nem egy szűk
réteg hobbija, hanem a helyi közösségek hosszú távú érdeke.
Azt a gazdag természeti értéket, amit az elődeink életformája kialakított és fenntartott, illik a következő generációknak is megőrizniük!
elérhetőségünk: Somlyó, Szék u. 123, tel: 0266316035,
e-mail: office@poganyhavas.ro
DEMETER lÁsZlÓ, VÁlI CsONGOR
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szent lászló tárnics

szibériai hamuvirág

Tátogó kökörcsin

XXV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató szentegyházán – Fotó: Ádám Gyula, HMKK
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KereSZTreJTVéNy
A farsangot a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemezik. Jellegzetessége, hogy ebben az
időszakban a keresztény liturgikus naptárban nincs
semmilyen jelentős vallási ünnep, ehelyett annál
gazdagabb néphagyományokban. A XV. századból már
találni feljegyezéseket a férfi-női ruhacseréről,
álarcviselésről, az állatalakoskodások különböző formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt
farsangoltak hajdan. 1990 óta a hargita Megyei
Művelődési Központ, hargita Megye Tanácsa védnöksége mellett, minden évben más-más helyszínen,
megszervezi a hagyományőrző csoportok farsangbúcsúztató seregszemléjét, ahol a megye összes néprajzi
tájegysége képviselteti magát. A Borzsovai
hagyományőrzők először 2001-ben Csíkmenaságon
vettek részt a megyei farsangtemetésen, 2008-ban
pedig a község adott otthont ennek a rendezvénynek.
Azóta a szépvíziekkel közösen búcsúztatják a telet.
hagyományosan húshagyókedd előtti szombaton zajlik
a seregszemle, a községben pedig farsangfarkán vasárnap temetik el a telet. Községünkben egy új keletű hagyományról beszélhetünk, hiszen nagyszüleink nem
búcsúztatták ebben a formában a telet, elmondásuk
szerint, régen bálokba, fonóba jártak, ott szórakoztak. A
borzsovaiak játéka egy lakodalmi jelenettel kezdődik,
majd ezt követi a temetés. A gonosz telet egy
felöltöztetett szalmabábú, Dobai jelképezi, aki súlyos
beteg és betegségét egy „orvos” állapítja meg, majd
Dobai jobblétre szenderül és kezdetét veszi a siratás, búcsúztatás, sok élcelődéssel, a falu lakóit és elöljáróit nem
kímélő „méltatásokkal”. A felvonulás útvonalán terített asztalok várnak mindenkit, az asztalokra hagyományos étel
és ital kerül: főtt pityóka, túró, hagyma, füstölt szalonna, pánkó, málépitán, kürtőskalács, köményes pálinka. A
rejtvény megfejtésében annak a két személynek a neve olvasható, akik kezdeményezték ennek a csoportnak a létrejöttét és mai napig dolgoznak érte, hogy fennmaradhasson.
Vízszintes meghatározások
1. Kémiai elem. 3. Gyerek szórakozása. 8. Szépvíz egyik utcája. 10. Semmi, nulla. 11. Félóriás az észak-európai
mitológiában. 13. Mályvaszínű – románul. 14. Dívány szélei! 15. Kerti virág. 16. Kaviár. 18. eocén kezdete! 19.
Főütőér. 21. Kálium és kén vegyjele. 22. Televízió. 23. Bécsi nagyapa. 25. Újszülött tápláléka. 27. unatkozik. 29.
régi űrmérték. 31. Fül – angolul. 32. Luxemburg és Svédország gkj. 33. horog, akasztó. 35. idegen levegő. 37.
iráni pénznem. 38. Mesebeli állat.
függőleges meghatározások
1. a megfejtés első része. 2. Szépvízi szántóföld. 4. Névelő. 5. Angol folyó. 6. Borzsova egyik kútja. 7. a megfejtés
második része. 9. Doktor. 12. A szerelmi költészet múzsája. 17. Páratlan ráró! 20. édesapa becézve. 24.
Vérszegénység. 26. Japán és Kuba gkj. 28. Kelet-Ázsiai szigetország. 30. Díszítő elem. 34. Főangyal. 36. Tetejére.
Megjegyzés: a rejtvényben nem különböztetjük meg az a-á, e-é, o-ó, o-ö magánhangzókat.
NéMETI KaTalIN

oLVASSA SZéPVíZ KöZSéG iNTerNeTeS hoNLAPJÁT
A WWW.SZePViZ.eu CíMeN!

