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Archív felvétel

SZÉpVíZ köZSÉG HAVILApJA

Az itt látható, dokumetumértékű felvétel a csíkszentmiklósi és a borzsovai határkerülők találkozását örökítette meg
a borzsovai kápolnánál 1943 Húsvétján. A határkerülésről szoló írásunk a 8. oldalon olvasható.

„Én vAgyok, ne fÉljetek!”

„Én vagyok, ne féljetek!” (Lk. 24,
36.) – ezekkel a szavakkal köszöntötte a
feltámadt Úr az apostolokat. Nagyon is
szükség volt a bátorításra, hisz a nagypénteki tragédia teljesen összetörte őket.
Három éven át ott voltak a Mester közelében. Hallgatták szavát, látták csodatetteit. Még ellenségei is elismerték róla:
„Ember így még nem beszélt!” (Jn. 7,
46.) Érthető, hogy a jövendő Messiás-ország nagyságáról álmodoztak, ahol ők
vezető helyeket fognak betölteni. Megindult a vetélkedés egymás közt, hogy ki a
nagyobb. (Lk. 9, 46.) Sőt, a Zebedeus
fiuk anyja egyenesen azzal a kéréssel áll

Jézus elé, hogy az egyik fia a jobbján, a
másik a balján üljön majd országában.
Ilyen álmodozások után jön a szörnyű valóság, a keresztút és a keresztre feszítés a maga borzalmaival. Egy egész
világ omlott össze az apostolok lelkében.
Nem véletlen, hogy a feltámadás első híradását holmi asszony-beszédnek tartották. Tamás ki is jelenti: „Hacsak nem
látom kezén a szegek nyomát, s ha ujjammal a szegek helyét nem érintem, és kezemet oldalába nem teszem, nem
hiszem.” (Jn. 20, 25.)
Ilyen előzmények után jelenik meg Jézus
az apostolainak, és köszönti őket: „Békesség
nektek! Én vagyok, ne féljetek!”

Mi is nemegyszer részesülünk az
apostolok sorsában. Van, amikor minden
összeomlik bennünk. Úgy érezzük, hogy
kihunyt az utolsó reménycsillag is életünk egén. Üres az életünk és kilátástalan
a jövőnk.
A mélyen hívő ember ilyenkor sem
törhet össze, mert tudja, hogy egy láthatatlan kéz őrködik felette. Juhász Gyulával, a költővel valljuk ilyenkor: „A
legsötétebb ég alatt,/ Isten, Téged találtalak./ A legmélyebb örvény felett/ Uram,
én Téged leltelek.”
GerGely Géza
plébános
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földet nem Apáinktól örököltük ,
HAnem unokáinktól kAptuk kölcsön !”
Napjaink egyik sürgető
problémája az egyre növekvő
hulladékmennyiség környezetkímélő elhelyezése. Ennek
egyik megoldása, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és ily
módon értékes anyagok adhatók át újrahasznosításra.
A környezettudatosságra való nevelés elősegítése érdekében Szépvíz község polgármesteri Hivatala szelektív hulladékgyűjtésére
alkalmas színes, műanyagból készült tárolókat
helyezett el Szépvízen, a Nyírő József általános Iskola melletti utcában valamint Csíkszentmiklóson a kultúrház mellett, amelyekbe
papír-, műanyag- és fémhulladékot lehet bedobni. Hogy a tárolókat rendeltetésük szerint
használják az emberek, minden tároló oldalán
román és magyar nyelvű tájékoztató szöveg olvasható. A szelektív hulladékot a köztisztasággal megbízott AVE Huron cég gyűjti
be és a begyűjtés után a cég telephelyére
kerül. átvételéről a további hasznosítást
végző szervezetek gondoskodnak.
A papír feliratú kék tárolóba kartondoboz, hullámpapír, színes vagy fekete-

A víz

Fotó: György Beáta

„A

fehér újságpapír, irodai papír, prospektus,
szórólap, könyv, füzet és boríték dobható.
A műanyag és fém feliratú sárga tárolóba
ásványvizes, üdítős pET palack összetaposva, kupakjával, tiszta műanyag tasak,
fólia, műanyag csomagolóanyag, műanyag tárolóedény, kiöblített tejfölös és
joghurtos pohár, margarinos doboz, kimosott háztartási, kozmetikai flakon,
tejes és üdítős kartondoboz, kiürített fém

Az Élet forrásA

A Víz Világnapját – az ENSZ 4dik közgyűlésének határozata alapján – minden évben március 22-én
ünnepeljük. Ez a nap jó alkalom
arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet
jelképe, a víz, amelyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.
A szépvízi Nyírő József általános Iskola diákjai is megemlékeztek
ezen a napon a Víz Világnapjáról
filmvetítések révén, ugyanakkor néhány diák a víz jelentőségét és körforgását szemléltette rajzaival.
A filmvetítés azt szolgálta, hogy

konzervdoboz, fém italosdoboz összelapítva, fém zárókupak, alumínium csomagolási hulladék és alufólia dobható.
A lakosságot arra kérjük, csatlakozzon a szelektív hulladékgyűjtési rendszerhez.
Tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövője érdekében minél többet!
PolGármesteri Hivatal
széPvíz

AnyAkönyv
2011. március
születések:
szépvíz - Szász Laura, Buhalea Barbara
csíkszentmiklós – Barcsa katalin
csíkborzsova – onodi Dorottya
Bükkloka –

Becze Szidónia és Erőss Orsolya
munkája, részlet

a diákok elgondolkodjanak egyéni
felelősségükön a vizek megóvása
terén, illetve, hogy a jövőben víz-tudatosabbá, kevésbé pazarlóvá váljon
magatartásuk.
Gál emese
biológia-földrajz tanár

elhalálozás:
szépvíz – Miklós Erzsébet
csíkszentmiklós – Tamás Terézia, Timár
Gyula, Szabó Imre, pál András
csíkborzsova –
Bükkloka –

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja kiadó: Szépvíz község polgármesteri Hivatala felelős kiadó: ferencz Tibor
szerkesztők:Daczó Dénes, Daczó katalin; munkatársak:Balogh krisztina, Erőss Enikő, Gábor Zoltán, Gál Antal, Gergely Géza, György Beáta, IzsákSzékely Lóránt, kelemen Zsuzsa, kovács károly, kuna Csaba-Tibor, péter piroska, Silló Gábor, dr.Vikárius károly, dr. Vitos Erika, Timár katalin;
tördelő: Daczó Dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
nyomda: Alutus Csíkszereda; A megjelenést támogatja: Hargita Megye Tanácsa; Megjelenik 1300 példányban

nádi suttogó 3.

2011. április

március 15-i rendezvÉnyek
fotó: Geréd István

szÉpvízen

Csíkborzsovában az ünnepség szentmisével kezdődött, majd a hősök emlékművénél folytatódott. „Március 15-e
olyan ünnep, amellyel valamilyen módon
minden korosztály, minden társadalmi
réteg azonosulni tud, még a megfáradtak,
a politikától megcsömörlöttek is. –
mondta Erőss Enikő tanítónő. – Ez az
ünnep évről évre az újrakezdés, a cselekvésvágy, a nemzeti összefogás lehetőségeit is magában hordozza.
Március 15-e nemcsak ünnep. Március tizenötödike olyan nap amit szeretünk.
Szeretjük március tizenötödikét, mert
egyet jelent nekünk a szabadsággal.
Szeretjük, mert jogokat, méltóságot,
szabadságot adott.
Szeretjük, mert nemzeti színt teremtett: a pirosat, a fehéret, a zöldet.
Szeretjük, mert szabadságharcos hősöket adott nekünk.(...)”
ferencz Tibor polgármester ünnepi
beszédében példaértékűnek nevezte a
márciusi ifjak összefogását, együttérzését, tenniakarását, mivel ezeket az értékeket ma is érdemes követni a
boldogulásért, a kitűzött cél eléréséért.
A Balogh Ignác I-IV osztályos általános Iskola tanulói verses összeállítással
emlékeztek a hősökre. Végezetül a csíkborzsovai közbirtokosság, Szépvíz község önkormányzata és a csíkborzsovai
hagyományőrző csoport képviselői, a Balogh Ignác iskola tanulói, valamint ko-

vács károly és családja a vitézi lovagrend
részéről megkoszorúzta a hősök emlékművét. (erőss enikő-mária)

csíkszentmiklóson
Csíkszentmiklóson ünnepi szentmisével kezdődött a március 15-i rendezvénysorozat, majd a település főterén
felállított emlékmű előtt a helyi iskola, a
helyi tanács, a közbirtokosság, és Csíkszentmiklós hősi hallottainak hozzátartozói rótták le kegyeletüket koszorúikkal,
virágcsokraikkal a hősök előtt. Az ünnepség a helyi kultúrotthonban folytatódott,
ahol ferencz Tibor polgármester méltatta
az ünnepet, végezetül a helyi iskolások
megemlékező műsorukkal tették szebbé
a napot. (kuna Csaba)

fotó: Szabó Ádám

B orzsováBAn

A rendezvénysorozat szentmisével
kezdődött, amelyen Gábor Zoltán plébános elsősorban a 48-asok példaadására,
áldozatvállalására hívta fel a figyelmet.
„Ez a nap az együtt ünneplés, az egység
megtapasztalásának lelkesítő pillanataiból áll, ami összekovácsol és azt az érzést
kelti bennünk, hogy képesek vagyunk
együtt nagy, akár világrengető dolgok
véghezvitelére is – mondta ferenc Tibor
polgármester a 1848-asok emlékművénél
összegyűlt nagy számú hallgatóság előtt.
– Gyönyörű ez az ünnep, de vajon a hétköznapjainkban hová vész el ez a lendület, a nagy összetartozás érzése, a közös
akarat? A mindennapok apró csatáiban
gyakran elfelejtünk közösen akarni, és
együtt tenni közös dolgaink megvalósításáért. Úgy tűnik, mintha az a nagy erő,
amely ünnepekkor feltámad bennünk,
elemeire hullna és önös érdekek mentén
haladna, pedig meg kellene mentsünk belőle más napokra is! kár lenne, ha csak
azzal törődnénk, ami közvetlenül minket érint.
Ne feledjük, hogy a nemzet az élők, a halottak
és a még meg nem születettek szövetsége. (...)
Ma is szükséges az összefogás, a híres
székely kitartás és ha ez él, akkor félretehetjük a kishitűséget, nem kell féltenünk
a jövőnket, nemzetünket.”
A Nyirő József általános Iskola diákjai az ünnephez illő, színvonalas műsorral idézték a szabadságharc és forradalom
emlékét. A rendezvény koszorúzással zárult. (D. k.)
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A dományt

gArázdálkodás

Egy gipsztanulmányt, két sérült állapotú
kisplasztikát, egy 1925-ben keltezett vázlatfüzetet
és egy önéletrajzi feljegyzéseket tartalmazó füzetet adományozott a községnek Gyurkovics Lajos
miskolci régiségkereskedő és lánya, Gyurkovics
Magdolna. A kisszobrok és dokumentumok orbán
József csíkszentmiklósi születésű szobrászmester
hagyatékából származnak. Az 1974-ben Egerben
elhunyt szobrászról, születésének 110-dik évfordulójára a helyi polgármesteri hivatal megbízásából film is készül. A szerkesztők várják mindazok
jelentkezését a Nádi Suttogó telefonszámán vagy
e-mail címén, akik adatokkal rendelkeznek orbán
József munkásságáról vagy alkotásait
őrzik.(D. k.)

r ÉgÉszeti

est

Botár István, a Csíki Székely Múzeum régésze 2011. március 3-án a szépvízi polgármesteri
Hivatal pincetermében számos érdeklődő előtt
számolt be a kicsi pogányhavason végzett tavalyi
ásatásának eredményeiről. A régész röviden kitért
a csíki kápolnák építési korszakaira, majd részletesen szólt a szépvízi Szent László kápolnáról,
amelyről bebizonyosodott, hogy nem a középkorban, hanem a 17. században épülhetett, és egy 6,6
m hosszú és 5,2 m széles „kis, tömzsi” kápolna lehetett, amelyet részben sziklára építettek. A zsindellyel födött, és a 19. században már romos
állapotba került kis épület a régész szerint fogadalmi kápolna volt, amely valószínűleg nyomtalanul eltűnt volna ha a helyi önkormányzat és a
közbirtokosság nem indította volna meg a kutatást. (D. k.)

A temetőBen

Fotók: Daczó Katalin

kApott A közsÉg

A temető régi részén letördelték
az 1970-75 körül Csíkszeredában készült öntvénykereszteket, foglalta
össze Gábor Zoltán plébános, aki a
rendőrökkel együtt részt vett a károk
felleltározásán. „Elsősorban a régi,
szentmiklósi temetőben garázdálkodtak – tudtuk meg. – A kereszteken kívül néhány esetben a sírt övező
láncokat is elvitték. A rendőrség gyalogosan kellene, hogy járőrözzön, éjszaka is, és kevesebb lenne a
tolvajlási alkalom” – vélte Gábor
Zoltán.
„Ez az eset tulajdonképpen nagyon jól tükrözi a közbiztonságot –
jelentette ki ferencz Tibor polgármester. - Sajnálatos módon idáig fajult a dolog, hogy nem csak az
aknatetőket lopják el, mint korábban,
hanem most a tavasz folyamán a
Szépvíz-Borzsova között levő csa-

torna-tetőket a betonból kibontották,
(tehát szétverték a betont és mindenestől kivették, nem csak a tetőlapot)
és ma már a temetőbe is bemennek
minden skrupulus nélkül, és minden
ami fém, pénzzé teszik. Az én meglátásom csupán az, hogy a rendőrség,
– annak ellenére, hogy én úgy igazából nem vagyok megelégedve a tevékenységükkel – nem tud
megvédeni. föltétlen szükségesnek
látom az önszerveződést. Tehát mindenki kell azért tegyen, hogy a közbiztonság jobb legyen.”
A helyi rendőrség jegyzőkönyvet vett fel az esetről, az érintett sírok
gondozói nyilatkozatot írtak, de
félős, hogy ezzel lezárul az ügy.
„komoly nyomozás sajnos nincs, garázdálkodhatnak a rablók, a tolvajok” – jegyezte meg Gergely Géza
plébános. (D. k.)

rendezvÉnyek A föld nApján
rendezvények a föld Napján (április 22.) a
szentmiklósi és borzsovai iskolákban:
– rajzverseny óvodától-iskoláig. Téma:
Tiszta – virágos utcám
– Iskolaszintű föld-napi vetélkedő. Téma:
Természet- és környezetvédelem
– Hulladékgyűjtési program a falvak utcáin.
A tanítók/óvónők/tanárok vezetésével falurészeket/utcarészeket járnak be a gyerekek, és összegyűjtik a hulladékot

Lakatos Krisztina,
nagycsoportos, Borzsova
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A HónAp interjújA

m unkáBól

nincs Hiány

Ferencz Tibor polgármester,
a válság ellenére, bizakodva tekint a jövőbe. Amint szavaiból
kiderült, próbálnak a valóság talaján álló terveket szőni...
– Hogyan jellemezné a 2011-es esztendőt?
– Ha a 2010-es események alapján
ítélkezem, és a politikai helyzetet nézem,
akkor nem sok reményre ad okot az idei
esztendő, de lévén, hogy optimista beállítottságú ember vagyok, és már nagyon
sok helyzetet így-úgy megoldottunk,
merem állítani, hogy a 2011-es esztendő
gazdasági szempontból jobb kell, hogy
legyen, mint a 2010-es. Mindenképpen
elképzeléseink vannak, és remélem azt,
hogy ezek meg is valósulnak.
– mi az, amit már elkezdtek, és milyen további terveik vannak?
– Bízom benne, hogy olyanok a terveink, amelyeknek megvalósítására reális esély van, amelyekre pénzügyi háttér
is létezik. Ha konkrétan fel kell soroljam,
hogy milyen munkákat végzünk (mert a
hivatal és a polgármester tevékenysége is
az utcán keresztül látszik meg), akkor elmondhatom, hogy a 2011-es esztendőre
a megvásárolt csíkszentmiklósi tájház átköltöztetését vettük tervbe, falutáblákat,
információs táblákat helyezünk ki a falvakban. Szépvíz központjában a Szépvíz
pataka fölötti gyaloghidat és a nagyhidat
szeretnénk környezetbe illően rendbe
tenni, buszmegállót, járdákat építünk, a

j ogokról

szentmiklósi falunapokra elkészül egy
orbán József szobrászművészről szóló
dokumentumfilm, a helyi újságot szerkesztetjük és finanszírozzuk, a szépvízi
kultúrház főjavításához kezdünk hozzá,
amit nem hiszem, hogy az idén be tudnánk fejezni, a községháza előtti teret
szeretnénk megépíttetni, a borzsovai
fürdő építéséhez kezdünk hozzá május
hónap folyamán és természetesen az utak
aszfaltozását is szeretnénk tovább folytatni, gondolok itt a szentmiklósi útra,
felszegbe, a borzsovai útra, Szépvízen a
Templom utcára és elkészíttettük a tervét
az Szénás útnak is. pályázatot teszünk le
az idén egy bicikliút építésére és egy
mezei út feljavítására: Bálint Béla vásárútját, amely Szent János templom fele
megy le a vásárkapuig, és Csíkszereda
jelenlegi szeméttározójánál találkozik az

országúttal, pálfalvával közösen szeretnénk használhatóvá tenni. Az utak javítása kormánypénzből történne, tehát az
Bukaresttől függ, a többi munkálatot pályázatokból és helyi pénzekből szeretnénk megvalósítani. A művelődési ház
feljavítása szintén kormánypénzből történik, és annak függvényében, alakul,
hogy mennyi pénzt tudunk Bukarestből
elhozni. Ugyanakkor szeretnénk megterveztetni a Szent László kápolnát kicsi
pogányhavasra, amit az elkövetkezőkben
kellene felépítsünk, és támogatjuk, elég
jelentős pénzösszeggel a ravatalozó építését. Ez munkából talán egy kicsit sok is
egy ilyen válságos esztendőben...
– úgy tudom, ugyanakkor számos
rendezvény is lesz az idén...
– Valóban, megszervezünk minden
olyan rendezvény, amit már a lakosság
megszokott. Cibrei majális, falunapok,
káposztavásár – mind olyan rendezvények, amelyek községünk hírnevét mozdítják előre, ugyanakkor közösségépítő
szerepük van, a lakosság igényli. Mindemellett az elmúlt esztendő második felében elkezdett telekkönyvezés is
folytatódik az idén. Nem valószínű, hogy
be fogjuk tudni fejezni, de mindenképpen szeretnénk ilyen formában is rendezni a község területét. (D. k.)
A hónap interjúja című rovatunkban
a továbbiakban a községi és egyházi előjárókon kívül többek között a helybéli
vállalkozók és intézményvezetők szólalnak meg.

És kötelezettsÉgekről

Együttélési kézikönyv – állampolgári jogok és kötelezettségek
címmel ismeretterjesztő füzetet adott
ki Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Népe Lapkiadó. A könyvecske
kiadását azon események indokolták,
amikor Csíkszentmártonban, Csíkszentkirályon, legutóbb pedig recsenyéden
szültek
erőszakot
a
VárJUk íráSAIkAT A
nadisuttogo@gmail.com
CíMrE

kezeletlen együttélési problémák.
Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint a kiadvány célja
egyrészt a tájékoztatás, másrészt a
megelőzés, mert az idejében kezelt
konfliktusok megelőzhetik az erőszakot. A füzet tartalmazza a hatóságok
elérhetőségét, például, hogy családon belüli erőszak esetén hova kell fordulni.

Az ötezer példányban kinyomtatott füzetet a megye polgármesteri
hivatalaiban és más közintézményekben, valamint orvosi rendelőkben, üzletekben helyezik el, így
bárki ingyen hozzáférhet. ráadásul
az interneten is elérhető, Hargita
Megye Tanácsának honlapján, a
www.hargitamegye.ro-n.

A szÉpvízi polgármesteri HivAtAl
ügyfÉlfogAdási rendje:
Hétfő – Csütörtök:08,00-15,00
péntek: 08,00-14,00

Telefon: 0266325282
fax: 0266325203
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A tAvAszi Allergiák És AllergiA gyűjtsünk

okoztA megBetegedÉsek
Az allergia az immunitás egyik
formája, amely során a szervezet természetes védekező mechanizmusa
célt téveszt, és ahelyett, hogy védelmet nyújtana, kóroki tényezővé
válik.
Az allergia a szervezet túlzott
válaszkészsége a számára idegen
anyagra. A betegség kialakulásában
genetikai és környezeti tényezők
együttesen vesznek részt.
A leggyakrabban előforduló szezonális allergiás betegségek: az allergiás
kötőhártya-gyulladás,
az
allergiás nátha (szénanátha), az allergiás asthma, az ételallergia és a rovarcsípés allergia (darázs, méh).
Az allergiás eredetű kötőhártyagyulladás szinte elválaszthatatlan az
allergiás rhinitistől. Az esetek 9095%-ban pollenszezonban együtt
fordulnak elő. kiváltó ok a pollenek,
illetve a friss zöldségek és gyümölcsök megjelenése. Az első tavaszi
hónapokban, amikor a barkák és
egyéb kora tavaszi fák virágoznak, a
mogyoró, a nyír, az éger, a kőrisfa
pollenjei okozhatnak gondot. április
végétől júliusig fűszezonról beszélünk. Ilyenkor a perjefélék és az
egyes gabonafajták (rozs, kukorica)
válthatnak ki súlyos tüneteket. Augusztustól szeptember-októberig a
gyomok (útifű, parlagfű, csalán) jelentősek a pollentermelés szempontjából. Ebben az időszakban az
allergiás nátha a leggyakrabban előforduló betegségtípus. Jellemző tünete az egymás utáni tüsszögési
rohamok, amely mellett vízszerű orrfolyás, szem- és orrviszketés, valamint az orr eldugulása észlelhető. Az
allergiás kötőhártya-gyulladásra a
mindkét szemben fellépő viszkető
érzés és vérbőség jellemző. általános tünetként fejfájás, fáradékonyság
jelentkezhet.
Az allergiás asthma a pollen
okozta alsó légúti betegség egyik
gyakori formája. A nátha, a tüsszögés
mellett a fullasztó köhögés is megjelenik.

Az ételallergia előfordulása korántsem olyan gyakori, mint a légúti
allergiák. Tárgyalásának jelentőségét
az utóbbi években megismert keresztallergia fogalma és ismerete
tette fontossá. Bizonyos élelmiszerek
és pollenek között keresztreakciók
fordulhatnak elő: parlagfű érzékeny
betegeknél allergiás tüneteket válthat
ki a dinnye, a banán. A nyírfa pollenjére érzékeny egyénekben allergiás
tünetek jelentkezhetnek a friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása
után mint: alma, kivi, narancs, mogyoró, zeller, sárgarépa. A nyers növények, gyümölcsök vagy állati
eredetű táplálékok mellett étrendünk
nagy részét az előbbiek feldolgozott
formája alkotja, amelyekhez az előállításuk során adalékanyagokat, tartósítószereket,
ételszínezékeket
használnak fel. Ezek az adalékanyagok is kellemetlen allergiás tüneteket
okozhatnak. Az ételallergia általános
tünetei: bőrreakció, hasi panaszok,
légzési panaszok.
A méz szintén kiválthat allergiás
reakciót, a benne található különböző pollenek miatt. Megjegyzendő,
hogy a táplálékallergia tüneteit a légúti allergének súlyosbíthatják.
rovarcsípés allergia: a darázsvagy méhcsípés súlyos tüneteket
válthat ki az arra érzékeny egyéneknél: bőrtünetek, ödéma, fulladásos
roham jelentkezhet. Azonnali sürgősségi ellátást igényel.
kezelÉs
Mai tudásunk szerint az allergiára való hajlam – az atópiás állapot
– veleszületett tulajdonság, azt ma
még nem tudjuk befolyásolni. Az oki
kezelés első lépcsője a lehetőség szerinti allergén-mentesítés. Szinte teljesen lehetetlen azonban elkerülni a
legfontosabb szezonális allergénként
szolgáló polleneket.
Tüneti kezelést a családorvos
vagy a szakorvos ír fel, a sokszor nagyon kellemetlen és bosszantó tavaszi allergiák okozta betegségekre.
Dr. vitos erika
családorvos

gyógynövÉnyeket!

A

csAlán

A csalán nagyon sokoldalú növény:
gyökere, szára, levelei, virága, minden
része gyógyító hatású. Tömegesen él,
szinte minden bokorban megterem, viszont kerüljük az út szélén találhatókat, inkább erdőszélekről, kertekből gyűjtsük.
fehérjét, számos aminosavat, illóolajat valamint provitamint, A-B2-C-k-U vitaminokat, folsavat, foszfátot tartalmaz, ezen kívül
magnéziumban, kálciumban, káliumban és vasban
gazdag, ennek köszönhetően nagyon sok betegségben fejti ki jótékony hatását és méregtelenítésre is alkalmas.
A k vitaminnak köszönhetően vérzéscsillapító hatású, ezen kívül nagyon jó vértisztító, vérképző és salaktalanító, ezáltal segít eltüntetni a
pattanásokat, ugyanakkor kiváló gyógyír hajhullás és korpa ellen is.
Vízhajtó hatása által
megszabadítja a szervezetet a visszatartott víztől, tehát fokozza a
vizelet kiválasztását, így
javítja a keringést, segít a
húgyúti fertőzésekben,
kihajtja a szervezetből a
felgyülemlett húgysavat
kedvezően befolyásolva a reuma és köszvény gyógyulását. Vitamin és ásványianyag-pótló, csökkenti a vércukorszintet, gátolja a hisztamin
termelődést, jelentősen csökkentvén a szénanátha
tüneteit. Hatásosan véd a vírusos és bakteriális
megbetegedésektől, immunerősítésre is alkalmas,
serkenti a sejtek és a szövetek regenerálódását, ezáltal a sebek gyógyulását is.
teakészítés: forraljunk fel fél liter vizet és tegyünk bele 2 teáskanál csalánt, 5 percig áztassunk,
utána szűrjük le, cukor nélkül fogyasszuk.
csalántinktúra: a gyökereket tavasszal és
ősszel gyűjtjük, kefével megtisztítjuk, apróra vágjuk, üvegbe tesszük, 38-40%-os gabonapálinkával
feltöltjük és meleg helyen két hétig érleljük.
Hajmosás: egy mosdótálba 8 maréknyi csalánra hidegvizet töltünk, lassú tűzön felforraljuk,
utána 5 percig állni hagyjuk.
meleg lábfürdő: két maréknyi csalánt (gyökér, szár, levél) 5 liter vízbe ázni hagyjuk 12 órán
keresztül, majd felforraljuk. 20 percig áztassuk
benne a lábunkat.
tímár katalin
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HA segítünk, teljes ÉrtÉkű
felnőtt leHet
Beszámoló

Nagyon sokan hallottunk arról a
súlyos autóbalesetről, ami egy csíkszentmiklósi kisfiúval történt 2010.
november 12-én. Grosu Lacikát eszmélet-vesztéssel járó súlyos koponyatraumával,zúzódásokkal,
gerincsérüléssel és lábtöréssel még
aznap a marosvásárhelyi idegsebészeti klinikára szállították. Itt négy
hétig kezelték. Végig mély kómában
feküdt, gyomorszondán keresztül táplálták, gépi lélegeztetés, perfúziók
tartották fenn az úgynevezett vitális
funkciókat. Nagyon kevés esélyt
adtak a szakorvosok az életben maradásra, csodáról beszéltek, ami esetleg
bekövetkezhet. Lacika esete bizonyítja, hogy ez bekövetkezett ! A gépi
lélegeztetés befejeztével spontánul lélegezni kezdett, a már előkészített gégemetszést nem kellett elvégezni!
Négy hét marosvásárhelyi kezelés
után a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi kórház gyermekgyógyászati osztályára szállították át, ahol még
mindig kómában, gyomor- és vizeletszondával, teljes felső- és alsó-végtag
bénulással feküdt. Itt további négy
hétig kezelték. Mély kómája lassan
oldódni látszott, kinyitotta a szemét.
Január 5-én került haza, családi
gondozásba. Amikor először láttam
mint családorvos, felületes kómában
volt, nem reagált sem hang- sem fé-

A dományok

g rosu l Acikáról

Fotó: Kristó Róbert

o rvosi

nyingerekre, bénultan, soványan, sápadtan feküdt. Édesanyja gyomorszondán
keresztül
táplálta,
folyamatosan beszélt hozzá, gyakran
masszírozta, fürdette. A gyógyszeres
kezelést itthon is folytatta: agynyomás csökkentőt, vitaminokat kap folyamatosan. A Caritas házigondozója
is lelkiismeretesen látogatta és segítette a családot. Hétről-hétre javulni
kezdett az állapota, visszatért az értelem a tekintetébe, reagált édesanyja
hangjára, próbálta mozgatni végtagjait, mosolygott. Hihetetlen változáson ment keresztül. A fiatal szervezet
lassan kezdett úrrá lenni a súlyos traumán. Most már fejbólintással válaszol édesanyja kérdésére (érti a hozzá
intézett szavakat), szájon keresztül
táplálkozik (ez édesanyja érdeme),
mosolyog, mesét hallgat, TV-t néz.

Nagy remény van arra, hogy Lacika
egyre teljesebb értékű felnőtté válhasson. Ehhez azonban most már nem
elég a család gondoskodó szeretete és
a gyógyszeres itthoni kezelés. Szakintézeti, a szellemi és fizikai fejlődését
elősegítő speciális kezelésekre van
szüksége. Az első kezelésre Budapesten kerül sor, már most áprilisban.
Mindez azért is lehetséges, mert sok
segítőkész ember adakozott a Lacika
külföldi kezelésére, úgy községünkből, mint az egész megyéből. A család
ezúton is köszöni az adományokat.
A budapesti kezeléseket gyakran
kell majd megismételni, hosszas folyamat lesz a gyógyulás. Szeretném,
ha pár hónap múlva újabb szép eredményekről írhatnék Lacikáról.
Dr. vitos erika

családorvos

gyűltek , gyűlnek

Grosu Lacikát elsőként közvetlen környezete segítette. A csíkszentmiklósi és a borzsovai hívek körében a
karácsonyt követő első vasárnapon, a Szent Család Vasárnapján rendeztek templomi gyűjtést. „Mintegy 1400
lej gyűlt össze ez alkalommal” – tudtuk meg Gergely
Géza csíkszentmiklósi plébánostól. A Csíki Hírlap olvasói
és a fun fM rádió hallgatói szintén segítették adományaikkal a hét éves kisfiú rehabilitációját. A Csíki Anyák
Egyesülete és a Mini Jazz festival Egyesület április 6-án
karitatív koncertet szervezett Grosu Lacika és az üvegcsontú Csiszér Máté támogatására. A helyi önkormányzat
jóvoltából az édesanya 410 lejes beteggondozási segély-

ben részesül. „Van arra is elképzelésünk, hogy a következőkben, amikor konkrét lépéseket kell tenni, milyen formában tudnánk támogatni a beteg gyereket – nyilatkozta
ferencz Tibor polgármester. – például a szállításba tudnánk besegíteni, esetleg az anyának a magyarországi elszállásolásába. Tehát számíthat az önkormányzat
támogatására.”
Amennyiben olvasóink segíteni szeretnének Lacikán,
az édesanyja, Grosu Ibolya nevére, a Cec Bankban megnyitott számlaszámra utalhatják a támogatást:
ro 07cecec001946254375311
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minden keresztfánál
elmondták Az áldást

Csíkszentmiklós és Csíkborzsova
lakosai közösen kerülték meg a két
falu határát. A 85 éves péter János
bácsi elmondása szerint a határkerülés
a következőképpen történt: „A lovasok a kápolnától indultak. kimentünk
a Vásárút tetőre, Csicsóhegyin lementünk a csicsói határig, Erőss László
keresztjénél volt egy fakereszt, amelyik a határt jelölte. onnan volt egy
út, melyik ment fel egyenesen Szépvíz fele, ott felmentünk.”
Tehát a lovasok kimentek egészen a falu határára. A csíkcsicsói
határnál találkoztak a csicsói és a
madéfalvi lovasokkal, közösen áldást mondtak és mindenki ment a
saját faluja felé.
A borzsovaiak és szentmiklósiak felmentek Szentmiklósra,
ahol közösen részt vettek az egy
órakor kezdődő szentmisén, amit
jó időben kinn tartottak a templom udvarán.
A 88 éves Antal Erzsi néni így
mesél a határkerülésről: „A szentmiklósiak összetársultak, a fiatalok s az öregek es itt találkoztunk
a borzsovai kápolnánál. Bémentünk a Malom utcán, átolmentünk
a vacsárcsi határkeresztig, el Bálint András felé, egészen az orbánok utcájáig, ahol várt a plébános
úr. A templom előtt a lovasok felsorakoztak és elmondták az áldást,
melyet
Szentmiklóson
szentmiklósi és Borzsovában borzsovai legény mondott. Szépek voltak,
nagyon...

A csíkszentmiklósi határkerülési kereszt
k.k. – A sorban, lefele menet,
imádkoztak- e?
A.E. – persze fiam, a rózsafűzért
és a mindenszentek litániáját. A rózsafüzér társulat csoportfelelősei mentek
az emberek mellett és mondták: Imádkozzanak emberek, hát a kereszt itt
van velünk!
Bálint Andrásnál a mezőben megálltunk, vizet ittunk és mentünk tovább Szentmiklós felé, ahol bevártak
a lovasok és keserű plébános úr –
mert a pap nem jött velünk fiam, sem
határkerüléskor, sem pünkösdkor.
közös szentmise után, hol rengetegen voltak – tudod, két faluból ki tudott mozogni ott volt – a borzsovaiak
elköszöntek, és indultak hazafelé. A
kápolna előtti közös imádság és áldás
után mindenki hazament és jött a húsvéti ebéd.”
A 83 éves Demeter Béla bácsi úgy
emlékszik, hogy az áldás hét szakaszból állt és minden szakaszt más-más
legény szavalt lóhátról. Ezt az áldást
minden keresztfánál elmondták.
Utoljára 1949-ben volt határkerülés. Miután Márton áron püspök úr
ellátogatott Csíksomlyóra, a kommu-

Fotó: Kuna Csaba

A római katolikus vallás legnagyobb ünnepének közeledtével őseink egyik szép szokását,
a húsvéti határkerülést próbáljuk felidézni. Ezt a szokást néhány szomszéd közösségben
most is híven őrzik.

nista rendszer mindenfajta gyülekezetet betiltott, beleértve a pünkösdi búcsújárást is.
A megkérdezettek azt is elmondták, hogy az asszonyok pereceket sütöttek és ezeket tették a keresztekre.
A mezőn, ahol szép vetés volt, a
lányok a friss búzavetésből koszorúkat fontak és ezeket is a perecek
mellé tűzték.
A visszaemlékezők szerint nagyon szép, ünnepélyes nap volt ez, hiszen a két faluból több száz ember
imádkozott közösen a feltámadt
krisztushoz.
A határkereszteket falvaink asszonyai nem csak Húsvétkor látogatták,
hanem aszály vagy sok eső esetén is
kimentek, és közösen imádkoztak az
idő javulásáért.
kováCs károly
Amennyiben valaki további információkkal, dokumentumokkal, vagy fotókkal
rendelkezésik a határkerülésről, kérjük
jelezze Kovács Károlynak a 0746-239927
telefonszámon vagy a Nádi Suttogó email címén vagy telefonszámán.
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l Élekmelengető ,

BiztAtó
jelek Az önállósulás felÉ

Ahhoz, hogy a mai szépvízi egyházközségről némi
fogalmat alkothassunk, kissé visszafelé kell haladnunk az időben. Egyházilag Szépvíz évszázadokon
keresztül Csíkszentmiklós anyaegyházhoz tartozott.
Csíkszentmiklóson két hivatal a következő intézkepap volt, ők jártak át Szép- dést foganatosítja a templom
vízre temetésre, betegellá- építésének ügyében az 1953.
tásra, no meg évente néhány szám alatt: „Tisztelendő pléalkalommal a Havas Boldog- bános! Tisztelendőséged folyó
asszony kápolnában szentmi- évi június 9-én 80. szám alatt
sét celebráltak. Akik át tudtak előmbe terjesztette a csikjárni a szentmiklósi temp- szépvizi kedves hivek által
lomba, részt vettek a szentmisé- épittetni szándékolt tempken, ünnepségeken, akik pedig lom tervét, költségvetését,
nem jutottak el oda, azok csak utó- műszaki véleményt, csiklag értesültek az egyházi esemé- vármegye törvényhatósági
nyekről, de a községi hírekről, bizottságának határozatát
hirdetésekről is.
és az épitési föltételeket.
Ezen az állapoton próbál Ezeket kellő áttekintés
segíteni fogarasy Mihály er- után következő észrevétedélyi püspök 1877. április 10- lek kiséretében küldöm
én az 1143 szám alatt kelt vissza: Legelőbbször dicsérleiratban: „Tisztelendő Lel- nem kell a kedves szépvizi hikész! Tagadhatatlan az, hogy veket, hogy egy nagyszerü
Szépvizen, hol a latin szertar- templom épitésére elhatároztásu kath. hivek száma a ták magukat, e nagy vállalat
örömmel
2000-et megüti, olyan kisded meginditásában
kápolna, minő a „Havi Bol- látom vallásos buzgalmuknak
dogasszony kápolna” és olyan magasztos irányát. Az előmbe
lelkészi szolgálat, minőben a terjesztett terv egy nagyszerü,
szépvizi hivek – mint filialis- monumentális templomi épüták részesülhetnek, ezen jelen- letet igér, mely ha létesül, ditékeny
hitközség
lelki csőségére fog válni a kedves
szükségleteinek semmiképpen hivek mély vallásosságának és
sem felel meg. Itt egy önálló századokon keresztül áldozatlelkészség alapitása és beren- készségének élő hirnöke
dezése elodázhatatlanul szük- leend. De midőn a jó hivek
séges. Meghagyom tehát lángbuzgalmát dicsérem, nem
Tisztelendőségednek, hogy tehetem, hogy a templom fölegy közelebb megtartandó épitésére, teljes belfelszereléés
conservatiójára
megyegyülésben e tárgy fölött sére
szükségelt
költségek
előállibehatóan tanácskozzanak s tanácskozásuk eredményét, egy tása fölött főpásztori gondosaggodalmainak
önálló plebánia felállitásának kodásom
kifejezést
ne
adjak.
Ugyanis,
javaslati tervével együtt miemint a költségvetésből látom:
lőbb terjesszék előmbe.” Ezt a
csak a templom külsejének
püspöki levelet Bálint Lázár
felállitására kivántatik 33.842
csíkszentmiklósi plébánosnak
forint 10 kr., melyből ha le is
küldötték.
vonatik a birtokosság által
Múlt az idő, de nem haszadandó anyagok ára 4659 fotalanul, mert 1880. június 27rint 5 kr. mégis megmarad
én a gyulafehérvári püspöki

Fogarasy Mihály
(1800 – 1882)

29.183 frt 5 kr. fedezendő
összegül. A fedezeti pénzöszszeg ugyancsak kimutatva
nincs. Tisztelendőséged jelentéséből mégis következtethetem, hogy a szépvizi nemes
hitközségnek csakis 12-15
ezer forint pénzkészlete van,
de mi ez a 33 és még több
ezerre menő szükségletekhez
képest. A jó hivek nézetem
szerint – nem jártak el kellő
megfontolással és mielőtt a
költségek fedezéséről biztositva lettek volna, már az épités megkezdése tekintetéből
az árlejtést folyó évi julius 6ra kitüzték. Miből szándékozzák a roppant költségeket
hordozhatni? A fennebb érintett 12-15 ezer forint és a megyétől felvenni szándékolt 10
ezer forint csak a költségvetésben előirányzott épitkezésre sem lesz elégséges, –
hol van még a belfelszerelés?
ki fog a templom fentartásáról gondoskodni? Tartok
attól, mit a Szentirás mond: „
coepit aedificare et non potuit
consummare” építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.
Ezeknél fogva beleegyezése-

met a templom épitésére csak
akkor adhatom meg, ha előbb
a templom épitésére, belfelszerelésére és jövőbeni fentartására szükségelt költség
kimutatva és annak előállitása biztositva lesz. Én ugyancsak a kedves hiveket jó szándékuk
keresztülvitelében akadályozni
nem akarom, de szükségesnek tartottam ezennel aggályaimat kifejezni, remélvén hogy a hiterős
hivek nem fognak magukra oly
terheket vállalni, melyeket három
év folyama alatt hordozni képesek
alig lesznek. Értesitse erről a hiveket tudatván azt is, hogy a templom tervezetben – nézetem szerint
a szélesség a hosszusághoz nincs
kellő arányban”.- fogalmazott
Lönhardt Ferenc püspökhelyettes.
Mindezek után a szépvizi
hivek nem adták fel a templom
építésének gondolatát, mert nagyon is jól tudták, hogy a templom
olyan épület, amely első, fontos és
nélkülözhetetlen bástyája lesz az
önálló egyházközség megszerveződésének.
Gábor zoltán
plébános
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2011 januárjában a község focizni
vágyó I-IV osztályos gyerekeiből, egy
éves edzés, alapos válogatás és
vizsga után minifoci-csapat alakult. A
csapattagok heti két alkalommal edzenek a csíkszentmiklósi tornateremben,
fizikai és technikai gyakorlatok maximális elvégzésével.
A lelkes kis csapat célja az következő iskolabajnokságokon való részvétel, tisztes helytállás,
valamint a község focihagyományának továbbéltetése.
Az első bemutatkozás 2011. április 8-án a
Gyimesfelsőloki általános Iskola bajnokságán
volt, amelyre meghívást kapott a csapat. Hazai pályán május 20-án a csíkszentmiklósi focipályán
megrendezendő ,,Törpe-kupa” iskolabajnokságon
mutatkozik be válogatottunk. A bajnokságra a környékbeli iskolák is meghívást kapnak. A csapat
eredményeiről rendszeres tájékoztatást adunk.
kuna Csaba-tibor

testnevelő tanár

Fotó: Kuna Csaba

B emutAtkozik Az
sz.B.sz. m inifoci - csApAt

A csapat. A képről hiányzik: Bardocz zoltán és Ambrus zalán

Csapatunk tagjai: Borzsova: Abos Dávid, Imre Balázs
Szentmiklós: Ambrus Zalán, István Előd, Erőss Zoltán, Bereczki Dávid,
Székely ferdinánd, Szentes Ede, Tamás Loránd, Boldizsár Gellért, Lorenzovics Csaba, Szakács Tamás
Szépvíz: Erőss Nándor, Bardocz Zoltán, kelemen Szabolcs, Lukács Henrik, Nagy Loránd

A s zÉpvízi mű lABdArúgó csApAt szereplÉse
A c síki 5 l igA körzeti BAjnokságán
2010. szept.12. Szépvízi MŰ – Tusnádi piliske 2–0
2010. szept. 19. Szentgyörgyi fiság – Szépvízi MŰ 2–4
2010. szept. 26. Szépvízi MŰ – Szentmártoni Ifk 4-0
2010. okt. 3. Csíkszentsimoni Szefite – Szépvízi MŰ 3–2
2010. okt. 17. Szépvízi MŰ – karcfalvi Hargita 1–1
2010. okt. 24. Tusnádfürdői fiatalság – Szépvízi MŰ 3–0

e redmÉnytáBlázAt
szentsimon
szépvíz
tusnádfürdő
karcfalva
tusnádi piliske
szentmárton
csíkszentgyörgy

6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
2
2
2
1

0
1
1
3
1
0
0

1
2
2
1
3
4
5

16-11 15
13-9 10
15-12 10
12-9 9
11-14 7
9-14 6
9-16 3

A körzeti bajnokság 2011 áprilisában folytatódik :
2011. április 10. (17 óra) – Tusnádi piliske – Szépvízi MŰ
2011. április 17. (17 óra) – Szépvízi MŰ – Csíkszentgyörgyi fiság

Fotó: László Barna
2011. május 8. (14 óra) – Csíkszentmártoni Ifk– Szépvízi MŰ
2011. május 15. (17 óra) – Szépvízi MŰ – Csíkszentsimoni Szefite
2011. május 29. (14 óra) – karcfalvi Hargita – Szépvízi MŰ
2011. június 5. (17 óra) – Szépvízi MŰ – Tusnádfürdői fiatalság
*
A románia-kupa Hargita megyei szakaszának IV. fordulója 2011. április 23-án lesz.A
Szépvízi MŰ csapat a Csíkszeredai VSk csapatával mérkőzik meg.
*
Ezúton szeretném megköszönni, a Szépvízi MŰ sportegyesület nevében, a szépvízi
közbirtokosság és a helyi önkormányzat támogatását.
lászló barna

nádi suttogó 11.

2011. április

t ejfeldolgozó

A HónAp fotójA

szövetkezet AlAkult
Több hónapos előkészület után megalakult és bejegyzés alatt van a Csengő Tejfeldolgozó és Értékesítési Szövetkezet. Az új szövetkezet Ferencz Tibor polgármester
kezdeményezésére jött létre és a község tejtermelőit tömöríti.
„A megyei tanács elnöke ígéretet tett arra, hogy amennyiben
létrejön egy ilyen típusú szövetkezet, támogatja, főként az értékesítésben, amely a termelők
legnagyobb
problémája
–
mondta a polgármester. – Valóban szükség lesz arra, hogy az
elkövetkezőkben termékeinkkel
piacra tudjunk menni, de reményeink szerint a szövetkezet működésének nem csak az lesz az
eredménye, hogy esetleg egy
sajtfeldolgozó üzem létesül és
négy-öt embernek kenyeret ad,
hanem közvetett módon megnő a
tejtermelés a községben, többen
fognak állattartással foglalkozni,
és remélhetőleg a földek is jobban meg lesznek művelne.”

A szövetkezet elnöke László
Barna, tagjai között található a község mindhárom közbirtokossága.
A szépvízi közbirtokosság elnöke, Gál Antal már felajánlott egy
területet tejfeldolgozó építésének
céljára. Erre a szövetkezet az utolsó,
őszi pályázati kiíráskor szeretne pályázatot benyújtani. „Napjainkban
mind a megyei tanácsi, mind az
uniós programok a szövetségeket támogatják – hangsúlyozta ferencz
Tibor. – Ezek előnyt élveznek az
egyéni termelőkkel szemben, tehát
valamilyen formában szükséges szövetkezni, ahhoz, hogy pénzt lehessen
nyerni.” (D. k.)

remetÉn is eltemettük

A fArsAngot

Idén, március 5-én, immár 19.
alkalommal került megrendezésre a
Megyei farsangtemetők Találkozója,
amelynek házigazdája ezúttal Gyergyóremete volt. A borzsovai hagyományőrző
csoport
tizedik
alkalommal vett részt a rendezvényen, amelyen idén megfigyelőként
Ajnád hagyományőrző csoportja is
megjelent (a csoport jövőre csatlakozik hozzánk.) A nagy közös farsangbúcsúztatón
a
tizenhárom
településről érkezett több mint
nyolcszáz farsangolót ötven megállónál kínáltak meg a házigazdák. A
közös ebéden 3800 darab töltelékes
káposzta várta a vidám társaságot.
Egy nappal korábban, március 4-én
a borzsovai csoport Hargitafürdőn
temette a farsangot. Hálás köszönet
a részvételi lehetőségért a szervezőknek és támogatóknak: a Hargita Me-

Az elmúlt évben szépvízi fotótáborban
vették részt a csíkszeredai Tanulók Házának fotó szakos diákjai Kristó Róbert fotóművész-tanár vezetésével. Az alábbi fotó
is ekkor készült.

pAtAki H AnnA

felvÉtele

vicc-sArok
kovács károlytól
János bácsi a kapu előtti ülőszéken újságot tart
a kezében. Arra jön Miklóska, köszön illőképpen, és
odaszól János bácsinak:
– János bácsi, az újságot fordítva fogja!
– Jaj, fiam, megöregedtem, s a kicsi betüköt nem
látom!
– Hát akkor olvassa a nagyokat!
– Jaj, de azokat nem üsmerem...

gyei kulturális központnak, Gyergyóremete önkormányzatának és
Szépvíz önkormányzatának.

Kovács Károly

Tanító néni:
– Gyerekek, ki tud mondani mondatot az „azt
hiszem” szópárral?
– Édesanyám tojást festett, azt hiszem közeleg
a Húsvét! – válaszolja ferike.
– Helyes, ferike – mondja a tanító néni.
– Megjöttek a gólyák, azt hiszem itt a tavasz –
feleli Lacika.
– Helyes – mondja a tanító néni.
– Nagytata elkapott egy újságot és kiszökött az
ajtón – mondja Miklóska.
– Ebben a mondatban hol szerepel az „azt hiszem”?
– Azt hiszem a wc-re ment, mert nem tud olvasni...
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HúsvÉti tojásírás

A szÉpvízi könyvtárBAn

A húsvétot megelőző nagyhéten - Nagycsütörtökön - immár ötödik alkalommal szervezünk tojásírást a szépvízi könyvtárban, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A hímes tojás a nép hitvilágában
a húsvéti ünnepkör ősi, kultikus
szimbóluma. A feltámadás, az újjászületés jelképe, de ugyanakkor termékenységszimbólum is.
Tavaly
közel ötven gyerek próbálta elsajátítani a
viasszal, a kesicével megírt hímes tojás
készítésének technikáját a szépvízi
könyvtárban. Minden, a tojásíráshoz

szükséges eszközt biztosítunk, kivéve a
főtt tojást, amit kérünk, hogy mindenki
hozzon magával (annyit, ahányat meg
szeretne írni). Várjuk azon személyek jelentkezését is, akik már tudnak tojást írni
és be tudnak segíteni a tanításba.
beCe katalin
könyvtáros

t ojásírás s zentmiklóson
2011. április 23-án szombaton 13:00
és 15:00 órától tojásírást szervez a csíkszentmiklósi ifjúsági szervezet a csíkszentmiklósi Teleházban. A szükséges

öntöző versek
Dicsértessék a Jézus krisztus! Szabad-e locsolni?
*
Betoppantam e kis házba,
Hol van a ház violája?
Hogy köszöntsem székely szívvel,
S megöntözzem rózsa vízzel.
Erdélyország rózsáiról gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök, áldja meg az
Isten!
*
Erdélyország közepébe kinyílott egy
rózsa,
A magyar nemzet gyönyörű bimbója.
öntözgetem, ápolgatom, szálljon
áldás rája,
Ne legyen a székely nemzet szomorú és árva!
*
Megöntözöm százszor is én ezt a virágszálat,
Ez terem a magyar népnek igaz boldogságot.
*
Liccs-loccs, megöntözlek, hogy ne
hervadj el!
megjegyzés: a beköszönés és a zárómondat hozzátartozott a locsoláshoz, függetlenül attól, hogy melyik öntöző-verset
mondta el a legény.
lejegyezte: kováCs károly

anyagokat biztosítják, a résztvevőknek
csupán a megírandó főtt tojásokat kell
vinniük. Belépő: 1 lej.

Az ,,írott” tojás szeBBÉ teszi
Az ünnepet
A hagyományokhoz híven, az idén is
lesz tojásfestés a csíkszentmiklósi iskolában, és a felső tagozatos tanulóknak lehetőségűk nyílik elsajátítani a ,,a tojásírás
technikáját”. Ez évben a tevékenység a
hatodik osztályban lesz, célja a gyimesi
tojásírás bemutatása. A tevékenység keretében a tanulók megismerik az íráshoz
szükséges felszerelést, többek között a ,,
kesicét”, a mélyviaszt, és a jól elkészített

színezőt (festéket), amely leggyakrabban
piros színű. A szép tojás titka a minták
helyes rajzolása, a tojás felületének a
pontos beosztása, majd a minta elemeinek elhelyezése. Nagy figyelmet igényel
a festés, majd a száradás utáni törlés, a
viasz eltávolítása.
laDó Juliánna
tanár

Erőss Tímea rajza, Borzsova

Lakatos Kincső rajza, Borzsova

Lapunkkal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a nadisuttogo@gmail.com címre, vagy jelezhetik a Polgármesteri
Hivatal titkárságán. Következő lapszámunk várhatóan május 10-én jelenik meg. Lapzárta mindig az előző hónap utolsó
napja.

