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– Immáron 25 éve járok rend-
szeresen Székelyföldre, aminek 
különleges hangulata rögtön 
magával ragadott.  Az ott élõ 
emberek hazaszeretete, kedves-
sége a táj szépsége már elsõ 
látogatásom alkalmával mély 
nyomokat hagyott bennem. 
A rendszerváltás után már biz-
tos voltam abban, hogy minden 
tõlem telhetõt megteszek azért, 
hogy az erdélyi kultúrát közel 
hozzam a szõdiekhez – magya-
rázta az alpolgármester. – Ezért 
örömmel vettem Heinczinger 
Miklós, a Misztrál együttes tag-
jának ötletét, hogy helyezzünk 
ki két rovásírásos helységnév-
táblát a település frekventált 
pontjain. A képviselõ-testület 
eddig is kiemelten kezelte a falu 
fejlesztését és külsõ képének 
javítását, így egységesen támo-
gatta a két tábla felállítását. 
Az egyiket a templom mögötti 
területen fogjuk felállítani, ami 
egyben a település térképét is 
tartja. A másik tábla a Szõdliget 

felé esõ oldalon lesz, mögöt-
te elterülõ térségen pedig egy 
virágágyás, ami Szõd címerét 
fogja formázni – tájékoztatott 
Puskás Szilveszter, hozzátéve, 
nagyon örül annak, hogy az 
egész képviselõ-testület e szép 
kezdeményezés mellé állt. 
A táblák Rimóczi Rudolf fafara-
gó mester mûhelyében készül-
nek, aki maga is nagyra tartja 
a közös kultúra ápolását, csak 
úgy, mint Erdélyi Balázs tanár. – 
Természetes, hogy örülök ezek-
nek a rovásírásos tábláknak. 
Egyrészt úgy gondolom, hogy 
ebben a globalizált világban 
egy nemzetnek igenis létszük-
séglete, hogy megõrizze, meg-
tartsa, tovább hagyományozza 
a régmúlt nemzeti hagyomá-
nyait, értékeit. Másodszor, aki 
ezzel nem törõdik, az lát egy 
mûvészi igénnyel kifaragott tár-
gyat. Harmadszor pedig nagy a 
gesztusértéke is. Melyikünk ne 
fogadná szívesen ezt a kedves 
köszöntést? Én néha még vissza 

is köszönök ezeknek a falvak-
nak és azt gondolom, hogy az 
itt élõk nem úgy néznek rám, 
mint egy idegenre, hanem egy 
olyan barátra, akit még nem 
ismernek. Hiszek abban, hogy 

az emberek többsége igenis ide-
genkedve fogadja azokat, akik 
õt idegennek gondolják, de 
barátsággal bánik azokkal, akik 
vele is ugyanúgy bánnak.
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Szükséges, hogy megõrizzük a régmúlt nemzeti hagyományait

Rovásírás a helységnévtáblán
A mai világban meg kell becsülni azokat, akik nem 
feledkeznek meg az õsi kultúra ápolásáról. Ilyen 
ember Puskás Szilveszter szõdi alpolgármester is, aki 
egy helyi kezdeményezésrõl számolt be lapunknak. 
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 Rimóczi Rudolf megmutatja a készülõ alkotást az alpolgármesternek

Bereznay Tamás ellenõrizte az angol trónörökös tányérját

Károlynak ízlett a túrógombóc
Bereznay Tamás vagy fõz, vagy süt, vagy sütésrõl-fõzésrõl beszél. Fennmaradó 
idejében fõzõs blogot vagy szakácskönyvet ír. A fiatalember a köztársasági elnöki 
palota fõszakácsa. Túrógombóca még Charles hercegnek is ízlett. 
– Mikor kezdett el sütni, 
fõzni?
– Hétévesen már csak e körül 
forgott az agyam. Vannak 
olyan receptjeim, amiket akkor 
írtam, és a nagymamám diktál-
ta. Szakácsnak születtem. 

– Mikor kezdõdik az alko-
tás? Már a piacon vagy csak a 
tûzhely elõtt?

– Én folyamatosan alko-
tásban vagyok. Ha a Sándor-
palotában fõzök, akkor azon 
gondolkodom: mit is készí-
tek aznap? A hétvége is 
ugyanerrõl szól, csak akkor 

együtt fõzök a családdal. 
De otthon a feleségem süt. 
A kedvencem a zserbó, fél 
tepsi elfogy tévézés alatt.

– A köztársasági elnöki 
palotában eldöntheti, hogy 
mit fõzzön a koronás fõknek?

– Persze, épp ezért legtöbb-
ször magyar fogást tálalunk 
fel. Charles herceg például 
túrógombócot evett, és el volt 
tõle ájulva.

– Mi volt még a menü?
– Könnyû fogásokat kapott: 

zöldséglevest, fogasfilét és a 
túrógombócot.

– Honnan tudja, hogy 
Charles hercegnek ízlett a 
gombóc?

– Üres volt a tányérja. 
Megkérdezni nem tudom, de 
ez jelzésértékû, mert a proto-
koll nem írja elõ, hogy mindent 
meg kell enni. De tudom, hogy 
melyik pincér szolgálta ki a her-
ceget, és melyik Sólyom Lászlót. 
Amikor õk visszatérnek a tányé-
rokkal, mindig kifaggatom 
õket. Az elnök úr pincére már 
Sólyom László rezdüléseibõl is 
tudja, hogy ízlett-e neki a fogás.
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Bereznay: Otthon a feleségem süt!


