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PÜNKÖSD
Folytatás az előző lapszámból – részlet Sebestyén
Péter Húsvéti bárány és pünkösdi rózsa című írásából.
A 70-es, 80-as években, a pünkösd nem jelentett nekünk pünkösdi búcsút, mint ma. Akkor erről nem is hallottunk sokat, legfeljebb az öregek beszéltek róla és a
somlyói Máriáról – suttogva. Akkoriban édesanyámmal
kézen fogva, egy-egy hétköznapi szeredai bevásárlás után
ki-kiruccantunk a városi busszal „Mária lábához”, de a
pünkösdi ünnepeket otthon töltöttük. Az elsőáldozások
emléke elevenen él bennem. Mindig pünkösd előtt történtek, ekkortól nagyok, bennfentesek lettünk az egyházban,
gyónhattunk-áldozhattunk. Pünkösd után már mi, elsőáldozók szórtuk a virágot Jézus elé az úrnapi körmeneten.
A katekizmus válaszait kívülről megtanultuk és egy
csomó olyan imádságot, amelyet azóta is büszkén mondunk. Azokon az ünnepeken a falu apraja-nagyja ünneplőbe öltözött. A bérmálásos csoportképek, sőt még az
elsőáldozósak is mindig székelyruhában készültek. Akárhányszor hazamegyek, és bekukkintok a hittanterembe,
megakad a szemem a székelyruhás emlékképeken. Feldíszítettük a templomot és környékét, előkerültek a székelyruhák, és a mise végén, az a jellegzetes tejeskávé, ... –
annak az ízét egyszerűen nem lehet utánozni. Még évekkel az elsőáldozásom után is főministránsként vezettem
az elsőáldozókat, csak azért, hogy ihassak az elsőáldozók
tejeskávéjából. Ha jól esett, akár több csuporral is. Mert
a ministránsok „protekciósok” voltak. Az elsőáldozókkal
együtt lefényképezték őket, ehettek a kalácsból, és ihattak
abból a csodálatos ízű tejeskávéból. Az a kávé nem mindig volt kakaós, hiszen nemigen lehetett kapni kakaót,
vagy csak keveset. Néha pörkölt cukor vagy cikóriakávé
is megtette... Otthon ritkán került az asztalra, úgyhogy az
elsőáldozás ezért is ünnep volt. Hetekkel azelőtt készültünk rá, és a kávé íze sokáig a számban maradt.
Pünkösd előtt volt nem sokkal a búzaszentelés is, amikor a kora tavasszal elvetett búzát nagy virágcserepekben
megszentelte a papbácsink, és közben a négy égtáj felé fordulva imádkoztunk-énekeltünk, hogy Isten óvja meg a vetéseinket. Már itt volt a tavasz, már éreztük a virágok és a
friss zöld fű illatát, nagyon sokat bóklásztunk a kertben, a
patak mentén, a bárányokat kihajtottuk a legelőre, és indiánosat játszottunk, bújócskáztunk a bokrok között. Kedvelt
játékunk volt a pittyezés. Egy kisebb faágat mindkét végén
meghegyeztünk, aztán egy puliszkakeverő nagyságú bottal
felpattintottuk, és annyi hosszat kellett utánamenni, ameny-

Szépvízi keresztalja Csíksomlyón 1941.VI. 1-én
(A képet Gál Hunor bocsátotta rendelkezésünkre.)
nyire a levegőbe el tudta ütni valamelyik. Volt, amikor a
patakkal vitettük tovább, hogy a másiknak nehezebb legyen
a következő ütés. De ugyanilyen izgalmas volt a parittyázás, vagy a kaszafáncból kialakított íjászlövöldözés is. A
varjak s a verebek nem nagyon szerették. Amikor a bárányokat már kihajtottuk a legelőre, olyan szabadok voltunk,
hogy csak, hiszen nem jöttek utánunk a szüleink, egész nap
barangolhattunk, felfedeztük magunknak az erdő titkait, ismertünk minden bokrot. Később, úgy nyolcadik körül a
szűrő nélküli Carpati-cigarettát is egy megjelölt bokor tövébe vagy kő alá rejtettük el. Volt úgy, hogy elaludtam bárányőrzés közben, aztán órákig kerestem az elcsatangolt,
vagy éppen az árnyékba félrehúzódott juhokat, mert nem
mertem volna nélkülük hazamenni. Jobban szerettük ezt a
fajta elfoglaltságot, mint a kapálást, mert rengeteget játszhattunk, szórakoztunk.
Pünkösd napja körül négyévenként a püspök bácsi is meglátogatta a falut, és a nagyobbak bérmálkozhattak. Ha Szentlélekjárás, akkor püspökjárás. Bennünk a kettő egyet jelentett.
Folytatás a 3. oldalon.
SEBESTYÉN PÉTER plébános
www.peterpater.com
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Telefonszám: 0266-325110.
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Notre-Dame intelmei

Mint nálunk keleten, Erdélyben. Ezeréves templomaink kis
méretűek. Nem hasonlíthatóak a Notre-Dame-hoz. Nehéz sorsú
Húsvét előtti héten kapott lángra. Elemi erővel tört az égig nemzeteknek kis templomok dukálnak. Ha a török, tatár feldúlta
a tűz, mint a lelkiismeret, melyet képtelen vagy megfékezni. őket, először megsirattuk, utána építettünk másikat. Bennük van
160 évig épült a 850 éves katedrális, Párizs és a keresztény- szívünk, lelkünk. élettel töltjük meg az Isten házát.
ség egyik jelképe. évszázadokon keresztül állt a hit szolgáLAKATOS ISTVÁN
latában. Hosszú élete alatt ez a harmadik eset, amikor
veszélybe került. Tulajdonképpen jelez. Jelt ad a franciáknak
és nekünk európaiaknak, hogy az út, melyen járunk, az rossz.
Isten nélkül, hit nélkül, az élet alapját megtagadva a kereszténység el van veszve, pusztulásra van ítélve.
Pedig jelek mindig vannak, csak meg kell érteni őket. Az
első jelet a francia forradalom idején adta, a XVIII. sz. végén
a jakobinusok terrorja alatt, amikor a szabadság, egyenlőség,
testvériség jelszó alatt romhalmazzá tették. A város utcáin
megrendezett vérfürdőről nem is beszélve. De a franciák
nem tanultak az eseményekből. A valaha erős katolikus hitű
nemzet az idő múlásával egyenes arányban távolodott a hittől. Templomaik kiürültek, lélek nélküli épületekké váltak.
Egy régi világ tanúiként szemlélik építőik szomorú sorsát.
és most ez a harmadik jel. Sokkal erőteljesebb. égig
érő tűzzel. láthatóbb, hallhatóbb, érthetőbb kellene, hogy
legyen. De a hírek megint nem erről szólnak. A mai modern francia nemzet nem érti a lényeget. Illett volna gyászolni, mint a szülőt, testvért, rokont. De nem ezt tették.
Az épület még égett s már az adományok gyűjtését szervezték az újjáépítéshez. Egy még szebb épülethez, mint
amilyen a régi volt. Mondják. Szegény gazdagok. Nem
fogják fel, hogy az új nem a régi. Az újban még nincs
lélek. A templom lelkét a hívő közösség adja. Ehhez pedig
idő kell. A közösség teszi a templomot templommá.

PÜNKÖSD

Folytatás az 1. oldalról.
Szilágyi István papbácsi művészlélek volt. Olyan gyönyörű, élethű galambokat tudott rajzolni, és festeni is,
hogy nem volt nehéz elképzelni a Szentlelket galamb képében. Külön megtiszteltetés volt annak, aki beöltözött
ministránsnak a püspöki misén vagy, ha a püspöktől
szentképet kapott. Még most is megvannak ezek a képek
valamelyik imakönyvben. Az én osztályomat az a „szerencsétlenség” érte Szépvízen, hogy minden püspökjáráskor „csak” a segédpüspököt láthattuk. Tehát Jakab Antal,
Bálint lajos és Jakubinyi györgy is segédpüspök korában
járt az én falumban. De ez annál érdekesebb volt, mert így
legalább őket is megismerhettük.
Hittanórán már sokat tanultunk a pünkösdről. Megtudtuk, hogy miért piros a miseruha színe, ki a Szentlélek,
hogyan ábrázolják, miért rajzolnak egyszer galambot,
máskor tüzes lángot, amikor a Szentlelket tanítják. A papbácsink minden ünnepet, minden titkot, vallásos igazságot
megszerettetett, annak ellenére, hogy egy csípős vesszővel tartott rendet az órán, ha sokat rendetlenkedtünk.

A somlyói búcsúra nem szabadott járni, vagyis a nagyok ezt tanácsolták, és mindig rászerveztek valamilyen pionírrendezvényt pünkösd napjára, meg
„megéneklünk romániát”, „tavasz a hargitán-t”, meg
sörfesztivált. De a pünkösd körüli hétköznapokat úgy
osztottuk be, hogy legalább édesanyámmal, egyszer bementünk Szeredába vásárolni, onnan meg ki Somlyóra,
és Mária szobránál imádkoztunk.
gyermekként sokáig összetévesztettem a bazsarózsát a pünkösdi rózsával, mert az nyílt ki ekkorra. A
pünkösdi énekeket kívülről fújtuk, szinte minden szakaszt ismertünk. Az apostolok pünkösdvárásába így
könnyen beleéltük magunkat, hiszen a papbácsi a
Bibliából mindent megtanított, ami erről az ünnepről
szólt. Az énekeket egyenesen élveztük, mert annyira
fülbemászó dallamok voltak, akárcsak a népdaloké.
énekelni nagyon szerettünk, és az volt a nyerő ministráns, aki a legtöbb éneket imakönyv és segítség nélkül
el tudja énekelni.
SEBESTYÉN PÉTER
plébános
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Mi az, ami hiányozna, ha nem volna?
Szoktuk úgy emlegetni az Európai szennyvízcsatorna-hálózata is bővült az nyezetünk fejlesztésére, biztonságunUniót, mint egy távoli intézményt Uniónak köszönhetően. A vállalkozói kat célzó szolgáltatások javítására.
Brüsszelben, ahol bürokraták ülnek, és környezet szintén javult, fogorvosi, ál- Kívülről beleszólni nem lehet, ezért
döntéseket hoznak – tőlünk távol. Ez latorvosi rendelők is nyíltak uniós pá- ott kell lennünk, az Európai Parlacsak egy képkocka az egészből. Ekkora lyázatból. Hargita Megye Tanácsa, a mentben, a régiók Bizottságában és
intézményrendszer természetesen nem pályázatai révén, a Székely termék moz- különböző fórumokon. Május 26-án
működhet hibátlanul, de ne feledkez- galom népszerűsítését ugyancsak EU-s tehát a tét óriási. Ami az ideológiai vizünk meg arról, hogy mi is részei va- pályázattal erősíti. Az egészségügyi tákat illeti Európában, azt mondom,
gyunk, és alakíthatjuk, bármilyen szolgáltatások színvonala tovább javult hogy az ilyen csatákat szintén az
hihetetlennek és távolinak is tűnik oly- a megyei tanács EU-s pályázatainak kö- Unión belül kell megvívni. A kereszkor. Sokszor talán észre sem vesszük, szönhetően, évek óta megújult járóbe- tény Európa megtartásáért részt kell
milyen óriási EU-s összegek érkeztek teg-rendelőkben látják el a betegeket a vennünk a döntésekben, amihez
térségünkbe, településünkre. Sok kicsi Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór- elengedhetetlen egy erős Kárpátsokra megy alapon, csak a gazdák me- házban. Ugyancsak Megyei Tanács-i medencei magyar képviselet. Kérem
zőgazdasági támogatása több mint ne- uniós projekttel a biztonság nőtt azáltal, Önöket, Szépvíz község lakóit, hogy
gyedmilliárd euró volt Csík térségében, hogy az új járművek beszerzésével ennek tudatában május 26-án vegyea csatlakozás óta eltelt 12 évben (ebből csökkent a mentősök és a tűzoltók reak- nek részt az európai parlamenti
Szépvízen összesen több mint tizen- cióideje, valamint új hegyimentőbázi- választáson, hogy együtt megmutatnégymillió eurót kaptak a gazdálkodók). sok épültek.
hassuk közösségünk erejét. A cél
Uniós pénzből sok tíz kilométernyi meHargita Megye Tanácsának a célja egyértelmű, a felelősség közös.
gyei kategóriájú út újult meg, több mil- az, hogy további EU-s forrásokat hívBORBOLY CSABA
lió euró értékben. A falvak ivóvíz- és jon le a megyei utak felújítására, kör-

Több uniós pénzt kérünk a gazdáknak
interjú Winkler Gyula EP-képviselővel
Az Európai Unió a Közös Agrárpolitikán keresztül támogatja a gazdákat. Erdélyre kivetítve mekkora támogatásról
van szó?
Az uniós csatlakozás ilyen téren is nagy változást hozott. Száz év után gazdáinktól végre nem elvesznek,
hanem ők kapnak támogatást, hogy földet műveljenek, állatot tartsanak. A Közös Agrárpolitika biztosította támogatásokból hangsúlyosan megváltoztak és fejlődtek
falvaink. Csak területalapú támogatásból évente a legkisebb falu is legalább 300 ezer eurót kap, míg a nagyobb
községekbe 3,5 millió euró támogatás is érkezik. Megyei
szintre kivetítve évente több tízmillió euró közvetlen kifizetés történik, és ez a vidéken élő családok jólétét szolgálja. Ezenkívül a vidékfejlesztési pályázatokból
korszerűsítettek a gazdák, megújultak a gépparkok, számottevően javult a mezőgazdasági infrastruktúra. gondoljunk bele, Erdély szerte 75 ezer magyar ember
gazdálkodik, ez ugyanennyi magyar családot, hozzávetőleg 200 ezer embert jelent.
Kik a szövetségeseink az agrártámogatások megtartása,
növelése terén?
Tény, hogy az erdélyi gazdák támogatása még mindig
nem érte el a hollandiai vagy német farmer támogatásának
szintjét, viszont létezik egy növekedési menetrend, amelyet
most elsősorban a nyugati tagállamok fékeznének. Az agrárpolitika területén a közép- és kelet-európai tagállamok jó-

részével közös frontot alkotunk, szövetségeket vagyunk,
nem beszélve a Kárpát-medencei magyar érdekről. A magyarországi vagy a felvidéki gazdák hasonló gondokkal
küszködnek, mint mi itt, Erdélyben.
Mi az erdélyi gazdák érdeke?
Elsősorban az, hogy a területalapú támogatások növekedjenek, ez mellett pedig az EU segítse a kis- és közepes, illetve családi gazdaságok fejlődését, de a fiatal gazdáknak is
biztosítson támogatást, mert elöregedőben van a romániai
magyar gazdatársadalom. Fontos célkitűzésünk, hogy csökkentsük az uniós pályázatok bürokráciáját, mert a gazdáknak
nem az a dolguk, hogy haszontalan papírok beszerzésére fordítsák energiájukat.
Sokat lehet hallani a Közös Agrárpolitika reformjáról.
Az elkövetkező években mire lehet számítani?
Az Európai Parlamentben most zajlik a 2021 utáni
költségvetés vitája, a Közös Agrárpolitika fejezetnél hétezer módosító indítványt kell megtárgyalni, ez is egyértelművé teszi, hogy a különböző tagállamok érdekei
mennyire élesen egymásnak feszülnek akkor, amikor az
európai agrárpolitika jövőjéről van szó. Az átalakulás
mindenképpen bekövetkezik, nekünk az a feladatunk,
hogy előnyünkre fordítsuk ezt a vitát. Az unióban az érdekek sokrétűek, nekünk, erdélyi magyaroknak ott kell
lennünk, ahol a döntéseket meghozzák, ezért nemzeti ügy
a május 26-ai európai parlamenti választás.
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Az erdélyi magyarok értékeiért és érdekeiért fogunk harcolni Brüsszelben
Május 26-án európai parlamenti választások lesznek. Az
rMDSz listájának második helyén lévő jelölttel, Vincze loránttal beszélgettünk arról, hogy mi a tétje ennek a választásnak.
Kicsoda Vincze Loránt?
Az rMDSz európai parlamenti képviselőjelöltje vagyok.
1977-ben születtem Marosvásárhelyen. Családos vagyok,
feleségem Emese, fiunk Tamás. Középiskolai tanulmányaimat a Bolyai Farkas Elméleti líceumban végeztem, majd
Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem újságírás
szakán szereztem egyetemi oklevelet. A Bukaresti Egyetem
elektronikus kormányzás és közigazgatás mesteri szakát is
elvégeztem. Pályafutásomat a médiában kezdtem, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Bukarestben rádióztam, illetve a
nyomtatott és online sajtóban is kipróbáltam magam.
Az elmúlt tíz évben a külpolitikában, a magyar és az európai kisebbségvédelem témakörében dolgoztam. 2009 és
2018 között Brüsszelben az rMDSz európai parlamenti
képviselőinek munkatársa voltam. A Szövetség külügyi titkára vagyok.
2016 óta az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnöke vagyok (korábban egy mandátumon át alelnöke voltam). Ebben az időszakban vittük sikerre a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést, ez a
közösségünk és az rMDSz első nagy nemzetközi sikere.
Most újabb lépéshez érkeztünk, melyhez minden magyar
emberre szükség van: ki kell harcolnunk az európai kisebbségvédelmi törvényt. Azért kell minél többen részt vennünk a május 26-i választásokon, hogy kellő súllyal
tudjunk ezért küzdeni.
Miért lenne fontos az európai kisebbségvédelmi törvény?
A magyar közösségeket a Kárpát-medencében mindenütt
támadások érik. A kárpátaljai magyarok szervezetének 30.
évfordulójára készülő Kelemen Hunort nem engedték be
Ukrajnába, így igyekeznek távol tartani bennünket, magyarokat egymástól. Szlovákiában nemrég fogadták el a himnuszhasználatot tiltó törvényt. Hazai példa is számos van,
elég csak a legfrissebbet említeni: Korondon közel százezer
eurós bírságot róttak ki a Községháza felirat miatt, ez hallatlan, és még a korábbi bírságokat is messze felülmúlja. De
említhetném a Marosvásárhelyi Orvosi és gyógyszerészeti
Egyetemen kialakult helyzetet, ahol nem elég, hogy nem
tartják tiszteletben a törvényt, de most még fegyelmi bizottság elé is citálják a magyar tanárokat. Ezeknek a visszásságoknak egyszer és mindenkorra véget kell vetni, erre
jelentene megoldást az európai kisebbségvédelmi törvény.
Mekkora esély van ennek megszületésére?
Ez nem egy egyszerű, és nem egy rövid távú feladat. De
az biztos, hogy ha mi nem leszünk ott, akkor semmi sem
lesz belőle. Az eddigi sikereink – leginkább a több mint egymillió támogatói aláírás összegyűjtése, és az, hogy pert tudtunk nyerni az Európai Bizottság ellen – feljogosít
bennünket az optimizmusra, de kőkemény munkára lesz
szükség ahhoz, hogy át tudjuk vinni az akaratunkat.

Európa változik, Európának változnia kell, és nekünk
az a határozott érdekünk, hogy ezeknek a változásoknak
ne elszenvedői, hanem alakítói legyünk. Május 26-án lehetőségünk lesz beleszólni abba, milyen Európát akarunk.
Mi olyan Európát szeretnénk, amely az európai emberek
értékeit és érdekeit követi, amely értékként tekint az őshonos kisebbségekre, és támogatja őket anyanyelvük,
himnuszuk, zászlóik használatában. Azt akarjuk hogy ismerjék el kultúránkat, hagyományainkat, azt, hogy ezer
éve gazdagítjuk Európát! Ugyanakkora támogatást és elismerést akarunk értékeinknek, mint a többségi nemzetek.
Egy erős, egységes Kárpát-medencei magyar képviselettel, amely kiáll a magyarok jogaiért, és amely képes szövetségeseket találni az őshonos kisebbségek védelméért,
el tudjuk érni ezeket a céljainkat.
A változó Európa azt is jelenti, hogy változnak a támogatási rendszerek? Elképzelhető, hogy kevesebb pénz jön Erdélybe?
Az rMDSz-nek kiemelt célja az, hogy az uniós pénzforrások megmaradjanak. A mezőgazdasági támogatások létfontosságúak itt, hiszen 200 ezer erdélyi magyar
megélhetését jelentik. A nyugati érdek az, hogy a nagy, fejlett gazdaságokat támogassák, de mi nyilván nem értünk
egyet az effajta átcsoportosítással, és a családi gazdaságok
érdekeit fogjuk védelmezni. Azon fogunk dolgozni, hogy
ezek a támogatások ne csökkenjenek, hanem nőjenek.
Az elmúlt években településeink látványosan fejlődtek
az európai forrásoknak köszönhetően, és műemléképületeink felújítása is megkezdődhetett, hiszen az Unió több pénzt
fordított tíz év alatt erre, mint románia száz év alatt. Nyilvánvaló érdekünk, hogy még több támogatás jusson Erdélybe, és ugyanakkor célunk az, hogy könnyebbé tegyük a
pályázást, hiszen borzasztó méreteket ölt a bürokrácia nálunk. Nem normális az, hogy egy romániai pályázónak háromszor akkora dokumentációt kell összeállítania, mint
például egy belgiuminak.
Mi történik, ha esetleg nem jut be az RMDSZ?
romániának 33 helye van az Európai Parlamentben,
ezeket mindenképpen hazai szervezetek jelöltjei fogják
betölteni. A román pártok listáit a magyargyűlöletből
ismét divatot csináló rareș Bogdan, a máricus 15. hivatalos ünneppé nyilvánítását megakadályozó Traian Băsescu, valamint a csíksomlyói búcsú világörökséggé
nyilvánítását elszabotáló Dacian Cioloș vezetik. Ha mi
nem vagyunk ott, akkor kizárólag ők fognak beszélni az
Európai Parlamentben a romániai kisebbségvédelemről,
amely szerintük példaértékű. Ott kell lennünk, hogy
megcáfoljuk ezeket az állításokat, és hogy kiálljunk érdekeinkért és értékeinkért. Itthon csak magunkra számíthatunk, de Európában nem leszünk egyedül, hanem
a Kárpát-medencei magyar képviseletet fogjuk erősíteni,
és a Kárpát-medencei magyar képviselet fog erősíteni
bennünket. Erről szól a május 26-i választás!
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Szépvízi gazdafórum
2019. április 16-án 15.00 órai kezdettel a Székely
gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai tájékoztató jellegű fórumot tartottak Szépvízen. A rendezvényen
a térségben dolgozó falugazdászok mellett 35 helyi
gazda vett részt.
A találkozót Ferencz Tibor, a község polgármestere
nyitotta meg. Beszédében kiemelte a múlt év novembere
óta működő szervezet térségi szerepét, hangsúlyozta az
agrártevékenységben a szaktanácsadási rendszer fontosságát és biztatta a résztvevőket, hogy a találkozót követően is a gazdák forduljanak bizalommal a Székely
gazdaszervezetek Egyesületének szakembereihez.
Becze István, az SzgE elnöke először a jelenlévő
falugazdászokat mutatta be, majd az egyesület megalakulásának körülményeiről, a falugazdász hálózat létrehozásának és működtetésének fontosságáról beszélt.
Kitért a szovátai Egyeztető Fórum keretében megfogalmazott fontosabb tevékenységi irányok ismertetésére, külön hangsúlyozva a térségi középtávú
agrárstratégia kidolgozásának fontosságát és a szövetkezeti struktúrák támogatását, megerősítését.
A gazdaszervezetek elnöke külön kitért a Közös Agrárpolitika alakulásával kapcsolatos kérdésekre. „Több
olyan vélemény is napvilágot látott, amelyek amellett
érvelnek, hogy a területalapú támogatások az elkövetkező tervezési időszakban folyamatosan csökkenjenek.
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Ez értelemszerűen nem jó nekünk. Nem jó a gazdáknak. Nekünk az a fontos, hogy a térségi családi gazdaságok megerősödjenek és ezért szükség van a
területalapú támogatásokra” – emelte ki Becze István.
Végezetül hozzátette, hogy a május 26-án tartandó választásokon való részvétellel mindenki hozzájárul a térségi gazdaságok megerősítésének lehetőségéhez,
hiszen a brüsszeli magyar képviselet erősítése egyértelműen ezt a célt is fogja szolgálni.
A fórum további részében Biró zoltán, az SzgE falugazdásza részletesen ismertette a Pro Economica Alapítvány által rövidesen meghirdetésre kerülő gazdaalapú
pályázatokkal kapcsolatos információkat. Mondandójában hangsúlyozta, hogy a hivatalos pályázati kiírás fogja
tartalmazni a végleges információkat, de már több olyan
téma is van, ahol biztosat lehet tudni.
A bemutatókat követően a résztvevők több kérdést is
feltettek a jelenlévő szakembereknek a jövőbeli pályázati
kiírással kapcsolatban. Ezek elsősorban a cégként vagy
magánszemélyként való pályázás közötti különbségre, a
megpályázható eszközökre vonatkoztak vagy a pályázathoz szükséges árajánlatokkal voltak kapcsolatban.
A rendezvény végén a község elöljárója megköszönte
a falugazdászok munkáját és ígéretet tett arra, hogy további szakmai kérdésekben is várni fogják a falugazdászokat Szépvíz községbe.
(forrás: www.szekelygazda.ro)

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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Kié lesz Európa?
Első látásra fölöslegesnek tűnik a kérdés. értelmetlennek. Kapásból jöhet a válasz: hát az európaiaké, azoké a
nemzeteké, amelyek több ezer éven át belakták ezt a kontinenst, keresztény alapokon nyugvó kultúrát, fehér emberek alkotta társadalmakat hoztak létre.
A kérdés felvetése azonban annak fényében válik jogosulttá, hogy 2015 óta nagy változások álltak be az
életünkben, Európa életében. Hogy kies országunkban
még kevésbé érezzük ezeket a változásokat, az ne tévesszen meg senkit. A látszólag messzi Brüsszel keze
közelebb van, mint gondolnánk. Az Unió boszorkánykonyhájában főzött levest nekünk is meg kell majd ennünk. Ha tetszik, ha nem. Magyarul mondva, a
migránsok áradata minket is el fog érni, ahogy Európa
nyugati részét már elérte. S ez a folyamat olyan következményekkel jár társadalmunkra nézve, amelyek viszszafordíthatatlanok.
Ezen a migránsbarát politikán van módunk változtatni május végén az EP választáson, olyan képviselőket küldve Brüsszelbe, akik nemzetünk véleményét
képviselik. Annak a véleménynek adva hangot, hogy
milyen irányba haladjon az az Uniós szekér. Mert hát
mi is felültünk a saroglyába, talán 2007-ben, s a nagy
kapaszkodás közben későn vettük észre, hogy a kocsis
eltérítette a lovakat. Mintha Afrika és ázsia felé haladnánk. Mind több és több sötét bőrű embert látunk s
egyre több templom tetején nincs kereszt. Harangszót
is kevesebbet hallani. Helyette a müezzin hangja hív
egy másik nevű Isten tiszteletére. S ez már nem játék.
Tudjuk, hogy a medve sem az, de amit nekünk előkészítettek, amellett a medve plüssmaci. Amivel a gyerekek alszanak. Ez élet-halál kérdés. Na, nem holnap
vagy tíz év múlva. Úgy két generációnyi idő elteltével.
Nem tudom, nem akarom elképzelni, hogy bő ötven év
múlva Somlyóra nem Szűz Máriához zarándokolnak a
székelyek unokái. Unokáink.
Szerencsére van egy Viktor, aki észrevette az irányváltást, társakat is szerzett magának s a féket behúzta. (Nagy
bátorság kellett hozzá!) A szekér egy kicsit megfarolt, de
az iránya még mindig ugyanaz. A kocsis és segédei szidják is, mint a bokrot. Még a szekérből is ki akarják dobni.
Mert hát olyan jól elő volt készítve minden. Már vagy
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ötven éve. Európa nyugati felével kezdték. Tudják, hogy
a kultúra az alapja mindennek, hogy a jólét elbutítja az
embert. Ezeknek a nyugatiaknak pedig a pénz az istenük.
Még a gyarmati időkből. így hát kezdték az Isten létének
megkérdőjelezésével, majd tagadásával. Utána a család
alapjait ásták alá s most folyik a támadás a nemi identitás
ellen. Nincs férfi és nő, fiú és leány, nincs apa és anya.
Csak 1-es szülő és 2-es szülő. Az illemhelyen három
helyre lehet bemenni. Ki minek mondja magát. Férfinek,
nőnek, vagy valamilyen köztesnek. Nem tudom. Újabban
a várandós nőtől a 9 hónapos magzatot is el lehet venni.
Sőt olyan is megtörtént, hogy egy angol alak beperelte
saját szüleit, mert „rájött”, hogy ő nem is akart megszületni.
S ily módon előkészítve a terepet, amikor az elmebaj
az egekig ért, beintettek. Kezdődhet a migránsoltatás.
Migránsok millióinak betelepítése Európába. Szárazföldön, vízen, levegőben. Az elhülyített nyugati társadalmak
pedig nem állnak ellen. Hisz már nincs identitásuk, életösztönük. Nincs hitük, nincs gyökerük. Elvannak, mint a
befőtt a kamrában. Európa keleti felére pedig rá fogják
kényszeríteni a menekültek befogadását. Erre is meg van
már a megoldás. Drasztikusan csökkentik pl. a mezőgazdasági támogatásokat.
így néz ki a jövő, ami fele a kocsis vezeti az Unió
szekerét s amit a jó szemű Viktor észrevett. Ezért hát
azt mondja, hogy ha már nem tudunk kiszállni a szekérből, s nem is akarunk, le kell cserélni a kocsist. Ki
kell venni az irányítást a kezéből, a kezükből, annak
ellenére, hogy igen-igen bizonygatják az igazukat. Bízzunk bennük, mert ők jobban tudják, hogy nekünk mi
a jó. Magyarán egy európai birodalomban testvériesen
eléldegélünk a jó muszlimokkal. lesz béke, boldogság,
jólét. Csakhogy a valóság ennek éppen az ellenkezője.
Európába beköltözött a terror. Kontinensünkön iszlám
hódítás, honfoglalás van a bevándorláspárti politikusok
hathatós segítségével.
Ezt a történelmi folyamatot van lehetőségünk május
26-án megakadályozni. Túl sokat veszítettünk a XX. században ahhoz, hogy ezt a háborút is elveszítsük. Minden
túlzás nélkül kijelenthetjük: életünk legfontosabb választása lesz.
LAKATOS ISTVÁN
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lila Krizantém
A Csíkszentmiklósi lila Krizantém
Idősek Klubja tagjainak lehetőségük
volt kissé betekinteni a gyulafehérvári
Caritas Szent ágoston Nappali Foglalkoztató Központjának működésébe, hiszen nagy segítségükre voltak a húsvéti
hímes tojások elkészítésében, a Potyondi Nyílt Napon elkínált finomságok
megsütésében és a finom ebéd megfőzésében is. A Szent ágoston Nappali
Foglalkoztató Központ 2008 óta működik Csíkszeredában és a sérüléssel élő
fiatalokért és gyerekekért jött létre.
„Mindannyian mások vagyunk, bár
egyben-másban hasonlítunk", mondja
Bródy János. Nem hiába választottam
ezt az idézetet, hiszen a sérültek és az
idősek, azt gondolom, két olyan csoport,
mely a társadalom peremére van szorulva, holott tapasztalatból mondom azt,
hogy mindkettőben megvan a potenciál
arra, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, ne pedig kirekesztve és elítélve éljenek. Vili bácsi szavai jutnak
eszembe, mikor megkérdeztem, hogy
milyen volt ez a nap? S az volt a válasza,
hogy: „Annyi szeretetet kaptunk, főleg
răzvantól”. Vili bácsi és Piroska néni
több órán keresztül foglalkoztak a fiatalokkal, fogták a kezüket, a kesicét azért,
hogy mindenkinek saját készítésű hímes
tojása legyen az ünnepi asztalon.
Örülök, hogy mindhárom csoport
tagjai, akik meglátogatták a központot,
pozitív élményekkel távoztak és hasznosnak érezhették magukat.
ANDRÁS ILDIKÓ

Húsvéti hímes tojások
Nagycsütörtökön délelőtt a Nyirő József általános Iskolában debreceni diákok községbeli tanulókkal közösen próbálták elsajátítani a viasszal,
kesicével megírt pirostojás készítésének technikáját Bece Katalin községi könyvtáros vezetésével.
Ugyanakkor idén sem maradhatott el a községi
könyvtárban a tojásírás. A gyerekek megtanulhatták, hogy a szép írott tojás titka a minták helyes
rajzolása, a pontos beosztás, illetve a minta elemeinek elhelyezése.
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SzAVAlóVErSENy
,,A vers olyan lelki lábbeli, amelyet mindenki viselhet.”
Ennek a mottójára szervezte meg a zöld Péter általános Iskola Madéfalván a Kányádi Sándor felcsík-körzeti szintű
szavalóversenyt 2019. március 19-én, kedden. A verseny helyszíne az Amadé panzió volt. Közel 75 kisiskolás – 50 tanító
kiséretével – elbűvölte szavalatával a hallgatóságot. Megerősítést kaphattunk, hogy magyar anyanyelvünket ápolnunk,
gondoznunk kell, vigyázva a szép beszédre itt székely falvainkban. A résztvevő kisiskolásaink a következők:

A versenyen az első és második helyezettek jutottak tovább. Kellemes és tanulságos emlékekkel, emléklappal, dicsérő oklevéllel és népi motívumos kifestővel távoztak kis szavalóink, és egy tele tarsoly értékes tapasztalattal.
Büszkék vagyunk rájuk! Csak így tovább kis tanulóink!
TAMÁS CSILLA
tanító néni

Fotó: Miklós-Sántus Judit
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KArATE
Sensei roberto Clemenza, 43 éves, Olaszországban
(Szicília) élő nemzetközi karatemester tartott kétnapos
alapozó karate szemináriumot Szépvízen és Csíkszeredában, a SIC-Szépvíz Karate-Do Sportklub meghívására.
Az immár harmadik alkalommal megrendezett edzőtáborra március utolsó hétvégéjén került sor. A pénteki
napot Szépvízen kezdte a mester, ugyanis a Szépvíz FM
Pitymallat nevű műsorába kapott meghívást, ahol Páll
zoltán beszélgetett vele, Szakács Adél tolmácsolásával.
Ezúton is köszönjük a rádiónak a meghívást.
A két nap alatt 9 óra intenzív edzésre került sor. Az első
három órás alkalomra a szépvízi sportterembe többnyire
a saját sportolóink és közeli barátaink érkeztek. A szombati, kétszer három órás edzésnek a Márton áron gimnázium mögötti sportterem adott otthont. Ide már
Kézdivásárhelyről, Székelykeresztúrról, gyergyószentmiklósról, Maroshévízről, Csíkszentmártonból és Csíkszeredából is érkeztek csapatok. A főként taktikaistratégiai alapokra épített edzéseket nagy odafigyeléssel
és motivációval végezték a sportolók.
A rendezvény sikerét és népszerűségét bizonyítja, hogy
évről évre egyre többen vesznek részt rajta. Míg az első
alkalommal 42 sportolóval, tavaly 76 fővel, idén pedig
105 résztvevővel büszkélkedhetünk. Csak érdekességként
jegyezzük meg, hogy a legfiatalabb résztvevőnk 6, míg a
legidősebb 72 éves volt.
A 7 Dan-os, ismert és elismert karatemester az év 12
hónapját a sportnak szenteli. Edzőként és sportolóként
egyaránt bizonyított. Sorozatban tizenháromszoros világbajnok. Ő is, és tanítványai is dobogós helyezéseket érnek
el nemzetközi és hazai (olasz) megmérettetéseken, egyaránt. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy évről évre

visszatér hozzánk, és amint azt a rádióinterjúban is elárulta, egész évben készül az itteni tartózkodásra, fontos
esemény számára is. A tudásáért cserébe őszinte vendégszeretetet és barátságot kap tőlünk, melynek egyre nagyobb értéke van a mai világban...
Sikeres karate szemináriumon vagyunk túl, mely nem
valósulhatott volna meg aktív szervezők és tenni akaró támogatók nélkül. Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni valamennyi közreműködőnek és alábbi támogatóinknak:

„A sport képes megváltoztatni a világot.” Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság egykori elnöke
A SIC-Szépvíz Karate-Do
csapata
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Apák Napja ünneplése Borzsovában
Az Apák Napi köszöntésnek nincs nagy hagyománya
vidékünkön, habár a környező országokban nagy kultusznak örvend ez a rendezvény.
régóta dédelgetett álmom vált valóra, amikor megrendezésre került ez az ünnepség Borzsovában.
A borzsovai iskolások műsorában volt vers, ének,
tánc és rövid jelenetek. A gyerkőcök alaposan helytálltak, az apukák is jól érezték magukat, az egyik apuka
meg is jegyezte: ennyi férfit még temetésen sem látott
sírni...
Megérdemlik ők is a köszöntést, hisz az anyák mellett
oroszlánrészük van a család fenntartásban. Sokat dolgoznak, robotolnak, hogy családjuk számára megteremtsék a
megfelelő komfortot. Sokan közülük külföldi munkát vállalva szenvednek családjukkal együtt... Mert ez tényleg
szenvedés...Nem könnyű itt hagyni az apró gyerekeket s
menni a távoli idegenbe. Ugyanúgy a gyermeknek sem
könnyű: mindig újságolják mikor kell apunak hazajönnie:
még két hét, két nap, már romániában van, estére
hazaér...
Aranyosi Ervin Apák napjára című versével köszönteném a község minden apukáját, kívánok nekik boldog
családi otthont, gyermekeiket féltő gonddal nevelgető légkörben, mert Szabó Magda szavaival: „én azt hiszem a
gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli
azzal, hogy komolyan veszi.”
KOVÁCS TERÉZ
tanítónő

aranyosi ervin: apák napjára
Tudod-e, hogy ma van a jó apák napja?
Hiszem, a köszöntést mindegyik megkapja,
ki a gyermekével rendesen törődött,
ki példát mutatott, s elég időt töltött.
Hát meg is érdemli, mind ki jó apa volt,
– aki nem csak uralt, jóról nem csak papolt –
aki kimutatta igaz szeretetét,
s ellátta jó szóval, tanáccsal gyermekét.
Ki a szeretetet nem csak pénzben mérte,
időt áldozott rá, s megdolgozott érte,
a tenyerén hordta, néha kényeztette,
s gyermekét példával jobb emberré tette.
Aki odafigyelt, aki meghallgatott,
aki, hogyha kellett jó tanácsot adott,
aki vitt magával egy egész családot,
legyen hát az ő jó szíve is megáldott.
Aki megtanított, hogyan is kell élni,
hogy védd meg magadat, miért nem kell félni!
Kire – bármi történt – mindig számíthattál,
kinek a szemében jó gyerek maradtál.
Aki kényeztetett, aki veled játszott,
aki megmutatta neked a világot.
Aki anyukát is megbecsülte szépen,
kinek biztonságban voltál az ölében.
Ki az életében mutatta a példát,
hogyha felnősz egyszer, azt majd te is éld át,
hogy tovább adhassad majd a gyerekednek,
az igaz példáját a szív-szeretetnek.
Tudod, jó apának sem túl könnyű lenni,
nem mondja el senki, mikor, mit kell tenni,
ám, ha gyermekedet jósággal neveled,
akkor szívesen tölt sok-sok időt veled.
A fiad majd egyszer a nyomodban lépked,
és ha jó úton jár – igazol az élet.
és lányod, ha hozzád hasonló párt választ
– hogy jó apa voltál? – megkapod a választ!
Köszöntsük hát szépen, ma a jó apákat,
ünnepeljük őket, minden egyéb várhat!
legyenek ölelve, legyenek szeretve,
legyen erős válluk jól megveregetve!
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Környezetünk védelméért
Községünkben az előző évekhez hasonlóan, idén is
nagy hangsúlyt fektetünk a környezetünk, községünk tisztaságára. A polgármesteri hivatal felhívást intézett a lakossághoz és márciusban megszervezte és összeszedette
a gyümölcsfák, cserjék és más fás növények metszéséből származó hulladékot. áprilisban, mint minden év
elején, a tavaszi nagytakarításból származó hulladékot
is elszállíttattuk, ezúttal beleértve az elektromos, elektronikai hulladékokat és gumiabroncsokat is.
2019. április 12-én a községbeli diákok tanáraik, illetve
a polgármesteri hivatal munkatársainak közreműködésével, részt vettek a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület és a Harvíz rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató
által meghirdetett vízparttisztítási akcióban. Az első
osztálytól a nyolcadik osztályig, a tanítók és osztályfőnökök vezetésével, minden osztály a számára kijelölt útszakaszon gyűjtötte a szemetet. A szervezők kesztyűt és
szemeteszsákot biztosítottak, valamint a nagyobb gyerekeknek több mint 100 pólót osztottak ki. A borzsovai kisiskolások a focipálya környékén és a Szentmiklósra
vezető úton egészen a faluhatárig gyűjtötték a felelőtlenül
eldobott szemetet. A szentmiklósi kisiskolások a helyi focipálya környékén és a szépvízi, borzsovai összekötő utakon szedték a szemetet. Szentmiklóson az V–VIII-as
tanulók Felszeg határán, valamint a Vásárút mentén egészen Borzsova határáig szorgoskodtak. Szépvízen az V–
VIII. osztályos tanulók vettek részt az akcióban. Az V–VI.
osztályosok a szépvízi vízgyűjtőtől lefelé a patak mentén,
illetve a gyímesi úton, a VII–VIII. osztályos tanulók
pedig a vízgyűjtő felső szakaszán egészen a Szénás útig
jártak végig. Ezúton köszönjük a tanulóknak és tanáraiknak, akik részt vettek ebben az akcióban. A gyerekek is
láthatták, hogy mennyi felelőtlen ember van, hisz nagyon
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sok szemetet összeszedtek a nap során. reményeink szerint a fiatalok bevonása hasonló akciókba, a környezettudatos nevelés segít, hisz az ők mentalitásán még lehet jó
irányba változtatni.
Úgy érezzük, hogy a munkánk, igyekezetünk nagyon
sokszor hiábavaló. Nagyon sokan még mindig nem élnek
a lehetőséggel és a faluvégeket, a patakok és árkok mentét
használják a szemét tárolására. Pedig mindenki tudja,
hogy a Szépvíz patakában található műanyagpalackokat,
zsákokat, pelenkákat és más szemetet nem a szomszéd faluból hozta hozzánk a víz. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a
szemét a falunkban marad, hisz innen a víz nem viszi tovább, elakad a hidaknál, a patak szélén, illetve a legtöbb
esetben a falu végén összegyűl, felhalmozódik. A probléma fő oka az emberek hozzáállásában keresendő.
Szépvíz Község
Polgármesteri Hivatala

