nádi suttogó
SzÉpVÍz KÖzSÉg HAVilApjA Vii. ÉVFolyAm, 6. SzÁm, 2017. SzEpTEmbER

Tanévnyitó

A szépvízi előkészítő osztályosok
Ferencz Rozália tanítónővel.

Községünk óvodáiban, iskoláiban 444 gyerek, diák kezdte meg szeptember 11-én a
tevékenységet 47 felnőtt segítségével, irányításával.
Száraz számok, de sokat mondanak, azt jelentik vagyunk, létezünk és fejlődünk. S akkor itt
kiemelném, az iskola legkisebbjeit: 35 előkészítős
kezdte meg a tanulást az iskolában. Őket a nagyok
léggömbbel és iskolanyakkendővel fogadták.
Egy részlet a megnyitó köszöntésből:
„A tanulók közül először a legkisebbeket
köszöntöm. Ők, kik az óvodából érkeztek, itt állnak
az első sorokban, tele izgalommal, várakozással. Én
már tudom, hogy nagyon jól fogjátok érezni itt magatokat, és nemcsak írni, olvasni és számolni, de
nagyon sok mindent még megtanultok. Csupa érdekes dolog vár rátok. Nagy szeretettel vártunk benneteket, remélem
ti is örömmel jöttetek hozzánk. Amikor most megkezditek majd a tanulmányaitokat az iskolában, nemcsak egyszerűen
egy oktatási intézmény diákjaivá váltok, hanem egyszersmind egy nagy család, egy összetartó közösség részévé.
És biztos vagyok abban, hogy tanítóitok segítségével és szüleitek támogatásával rövid időn belül a betűk
megismerése egy új és gazdag világot nyit ki számotokra is.”
A csengő nem csak a diáknak szól. Szól a pedagógusnak, a szülőnek, nagyszülőnek, a község minden lakójának,
mert mindannyian jártunk iskolába. S mindannyiunk szíve valahol megdobban, mikor szeptembert írunk és gyereksereg
özönlik az iskolaépületek fele. Így fogadja szeretettel mindenki a köszöntőt, mely az évnyitón hangzott el:
„Remélem, jól telt a nyár, sok gyönyörű élménnyel gazdagodtatok. Örülök, hogy a szünidőben vigyáztatok
magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek, ügyesebbek lettetek. Hamarosan megszólal a csengő, jelezve a tanítás kezdetét. Az első tanítási napon sok diákban fogalmazódik meg, hogy most jobban fogok tanulni, mint tavaly, nem hagyok
mindent az utolsó pillanatra”. Ha valóban fogalmaztatok meg magatokban ehhez hasonló gondolatokat, kérlek benneteket, tartsátok be, sokkal könnyebben fogjátok venni az akadályokat!
Az iskola nyújtotta lehetőségek kihasználásával, valamint tanáraitok segítségével sikeres lehet ez a tanév is.
Fontos, hogy megtanuljátok, hogy az egyént, a közösséget, a másik fél véleményét, nézőpontját tisztelni kell,
ugyanakkor azt is, hogy saját álláspontotokat, meggyőződéseteket képesek legyetek megvédeni, szükség esetén
azokat rugalmasan alakítani. Szeretnénk bennetek a tudás vágyát felkelteni, az élethosszig tartó tanulás szépségeit,
kihívásait és fontosságát megismertetni veletek, kíváncsivá, motiválttá tenni benneteket a minket körülvevő világ
összefüggéseinek a megismerésére és megértésére.
Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zúzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt.
Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek.
Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt,
ami kitárul,ami világít, ami jel: tanulni kell, szeretni kell.
Valamennyi tanítványunknak, kollegáimnak sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket s ezennel megnyitottnak tekintem a 2017–2018 - as tanévet!!!”
KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES iskolaigazgató
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2017. június – szEPtEMBEr
születések:
szépvíz – buta bernadett, ladó botond,
gráncsa Kemal
Csíkszentmiklós – péter Krisztina, Fekete
patrik, Rostás Angéla, gábor mózes,
Kovács Karola-Ágnes, Kósa Tamara, Vitán
Dávid, gábor jános
Csíkborzsova – Sinka Katalin
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Csíkborzsova természeti értékei
2017. szeptember 24-én a csíkborzsovai kultúrotthonban
könyvbemutatóra és közönségtalálkozóra került sor. onodi Henrietta
Csíkborzsova természeti értékei című könyve a zöld Székelyföld
Egyesület Közösségi kártya programjának támogatásával jelent meg.
A bemutatón méltatta a kiadványt Ferencz Tibor polgármester, Ferencz Angéla a Hargita megyei Kultúrális Központ
igazgatója, illetve Csonta lászló a zöld Székelyföld Egyesület elnöke is.

Elhalálozás:
szépvíz – Szluga piroska, gráncsa istván,
Vitán Violetta, bálint mihály
Csíkszentmiklós – boldizsár magdolna,
Fekete péter, Erőss Domokos, pál mihály,
Erőss pál
Csíkborzsova – Szakács Veronika, Demeter ilona, páll Erzsébet, Sárig piroska
Bükkloka – Crăciun Viorica, bokor Veronika, Karácsony Anna
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
gondos zoltán – Szabó Timea
balog Áron – orbán mónika
Ráduly Ferenc Norbert – miklós mária
bernadett
Catana Victor – Sárosi beáta
Albert Szilveszter – Kovács piroska
Kristály Szabolcs – Szabó laura
buta Tamás – gergely mónika
Fazakas Endre – Székely Erika
Nagy Ervin – balog juliánna
biró bálint- zsolt – Szabó beáta
Ferencz zsolt – benchea Cristina
Vasloban Cătălin-Florin – Szakács Krisztina

FELHÍVásoK
Káposztavágás
Az idén szeptember 30. és október 14. között a polgármesteri
hivatal a nádi káposztatermés őrzésével a Tehno Sistem Alarm céget
bízta meg.
A káposztavágás napja október 14. Kérjük, hogy mindenki
igyekezzen betartani a már kialakított szabályt.

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

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: Albert Tünde, András ildikó, András Róbert, dr. balogh Attila, Demeter Emőke-gizella, Fazakas judit, Ferencz Angéla,
gábor zoltán, györgy mihály-levente, incze Sándor, Kenéz Szilárda-Ágnes, Kovács Károly, Kovács Teréz, lakatos istván, Németi
Katalin, Szakács Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, dr. Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, zakariás istván, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy beáta. Korrektúra: Ferencz márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. megjelenik 1450 példányban.
Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány.
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programunkkal csatlakoztunk a Viii. Székelyföld Napok programsorozathoz.
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Szent lászló évben, Szent lászló nyomában
győr, Nyitra, orawka, Krakkó, Ószandec – 2017 augusztus
Augusztusban hat nap alatt 2600 km-t tettünk meg kocsin, Csíkszépvízről hárman, pannonhalmáról jómagam.
Fölfedeztük azt, hogy a szlovákoknak is van dákóromán elméletük, csak Nagymorva birodalomnak mondják, továbbá
azt, hogy mindenki magyar, a szlovákok is, a lengyelek is, csak még nem tanulták meg a helyesírást. Számos közös szavunk van és kevés választ el attól, hogy meg is értsük egymást. Az is nagy élményünk volt, hogy lengyelországban szeretik a magyarokat és még inkább, ha Erdélyből jöttek.

Szent lászló hermája győrött
Szent lászló híres fejereklyéje Nagyvárad székesegyháza számára készült, de biztonságba kellett helyezni. Náprágyi Demeter erdélyi püspök (1597–1601) váltotta vissza a protestánsoktól, majd vitte magával győrbe, mint annak
megyéspüspöke (1607–1619) és kalocsai érsek (1608–1919). A hermát győrött általában a székesegyház gótikus
oldalkápolnájában, a Héderváry püspökről elnevezett kápolnában őrzik, de mi a szemináriummal szemben lévő egyházmegyei múzeumban tudtuk megtekinteni, mert a székesegyházat jelenleg tatarozzák. Ugyanitt hódolhattunk a győri Fájdalmas Szűzanya kegyképe előtt, amely Írországból került győrbe és lett a győri Szűzanya. Ünnepe Szent patrik napján,
március 17-én van; 1697-ben ezen a napon könnyezett. (Érdekes egybeesés, hogy a máriapócsi Szűzanya kegyképének
eredetijét, aki azt megelőző év november 4-én könnyezett, s ugyanazon év március 1-jén vitték el pócsról és július 4-én
helyezték el bécsben, a Stephansdomban.)

Szent lászló halálozásának helye a szlovákiai Nyitrán
Nyitra nyolcvanezer lakosú nagyvárossá vált. A Szent lászlóról elnevezett piarista templomot jelenleg tatarozzák,
így nem tudtunk bemenni. A székesegyház a várban található, az első kápolna ősi, a felső szint maga a templom, nagysága
egy jobb falusi temploménak felel meg, minden gyönyörűen restaurálva, barokk, stb. itt is találtunk ábrázolást Szent lászlóról és a helybéli, zobor-hegyi szent remetékről, Szent zoerard-Andrásról (más néven Szórád, Swirad, Svorad) és
benedekről, első magyar (szlovák) szentekről.
Kifelé menet, a kapunál megismerkedtünk a kofola fogalmával (https://hu.wikipedia.org/wiki/Kofola), amely a
kóla csehszlovák változata. Kofola ivás előtt és után megismerkedünk a cseresnie (’cseresznye’) és a csapovane (’csapolt’)
szavakkal, és megállapítottuk, hogy itt mindenki magyar, csak nem tanulta meg a helyesírást.

lengyelország, avagy lengyel, magyar, két jóbarát
A jelenlegi lengyel határátkelő Chyzne. itt néhány település a történelmi országterület része volt, így a Krakkó
felé vezető és kiválóan kiépült, egyelőre egysávos úton maga Hizsnye, jablonka, orawka és podwilk. A XVi. századig a
gyepűvonal részeként erdőségek voltak ott, majd lengyelek telepítették be észak felől. orawka ősi fatemplomában nem
csupán Szent lászló-festményt találtunk, hanem további 48-at!, többet, mint amennyit ismerünk. Elővettük Udvarhelyi
Nándor díszes kiállítású albumát, amely magyarul leírja a templomot és annak szentjeit, de kaptunk magyar nyelvű
fénymásolt leírást is, a vezető jelen volt, láthatóan mindent értett és mutatott. Amikor elmondtuk, hogy Erdélyből vagyunk
– siedmiogród (sedmjogrud), hét domb –, megcsillant a vezető szeme, mondván, hogy a templom tornyát az idők során
erdélyi módra építették át, hogy elbírja a harangokat. A mai harangok biztonsági okokból külön haranglábon vannak elhelyezve, de a torony maradt erdélyi módra.

Krakkó avagy Karakó, a régi lengyel főváros
Krakkóban a Wawelt, illetve a székesegyházat tekintettük meg, amely a lengyel királyok és nemzeti kiválóságok
temetkezési helye, panteonja is egyben. Az első királysírok a legősibb korszakból származnak, a főoltáron Szent Szaniszló
(Stanislaw), Krakkó szent vértanú püspöke sírereklyéje, amögött a stallumok, majd tovább haladva, a bal első sarokban
megérkeztünk a Fekete Krisztus-kereszthez, amely Szent Hedvig királynénkról (királlyá koronázása: 1384) emlékezetes.
Ő ott imádkozva hozta meg döntését, hogy államérdekből és a kereszténység érdekéből vállalja: felbontják a Habsburg
Vilmos osztrák herceggel kötött jegyességét és férjhez megy az idős jagelló Ulászlóhoz, litvánia Nagyhercegéhez, aki
ilymódon fölvette a keresztséget is. Ezzel a házassággal vette kezdetét a lengyel–litván(=belorusz-–ukrán) unió, amely
több évszázadon át megszilárdította lengyelország nagyhatalmi helyzetét.
Ezt követően megtekintettük Szent Hedvig (jadwiga) királyné síremlékét, amely még mindig a főoltártól beljebb,
de a stallumok jobb oldalán, az oldalkápolnában található. A Wawel székesegyházban több magyar vonatkozás is van.
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ilyen az esztergomi bakócz-kápolna lengyel másodkiadása, további oldalkápolnák
a királysíroknak, végezetül a kriptában (bejárata a főbejárattól balra, a jegyeket
újra ellenőrzik), a lengyel történelem nagyjainak sírjai (így a 2010-ben Szmolenszk
mellett repülőgép-szerencsétlenségben meghalt lech Kaczynski államelnökéé,
Sikorski tábornoké, pilsudskié, aki megteremtette polonia Restytutá-t, azaz visszaállította lengyelországot az első világháború után, Tadeusz Kosciuszkóét, és
leginkább Stefan batoryét - báthory istván erdélyi fejedelem, lengyel királyét).
A székesegyházból kijövet balra fordultunk a Wawel – királyi vár
palotarészének megtekintésére, amelyet csak az udvarból láttunk, de így is impozáns volt. Erre egy későbbi időpontban rá kell majd szánni az időt. Visszamenet
leereszkedtünk a város felé, ahol a káptalan utcáján, majd a királyi útvonalon, a
grodzka utcában haladtunk, menet közben megálltunk a grodzka 52A alatt a római
il gesu mintájára épült jezsuita templomban, ahol a hátulsó bal első oszlopon felirat hirdette hogy 1906-ban itt esküdtek meg Karol Wojtyla szülei. Ezt követően
folytattuk utunkat a Rynekre (főtér), ahol érdeklődéssel néztük a legnagyobb
lengyel költő, Adam mickiewicz szobrát (ő a lengyel nemzeti eposz, a pan Tadeusz
szerzője – ez 1832–1834 között keletkezett az emigrációban, az 1831. esztendei
fölkelés elbukását követően s e sorokkal kezdődik: litvánia, én hazám... –, majd
Somorjai Ádám oSb
a mária-templom felé igyekeztünk, amely teli volt turistákkal. A Veit Stoss (Wit
Stwosz)-féle híres szárnyasoltárt csak messziről láttuk, de az egész templom frissen volt restaurálva és minden szépen
érvényesült. Kifele jövet, időnk lévén és a hejnal-t várván, megkerültük a templomot és bementünk a Sukiennice (posztócsarnok) közepén a bazár sorba, az épület közepén kisoroltunk és vártuk a hejnal-t. majd elmentünk ebédelni a királyok
vendéglőjébe, a Rynek glówny 16-os szám alá, a Wierzynekbe (http://wierzynek.pl/), ahol római árak vannak ugyan, de
megéri a dupla-tripla ár, több pincér foglalkozott velünk, az emelet egyetlen vendégeivel. megelégedtünk egy fogással.
Sajnos a menü nem emlékezik meg az 1333. évben itt tartott (három)királyok ebédjéről, amely a visegrádi országcsoport
születésének tekinthető (a magyar történelem is csak az 1335. évi visegrádi királytalálkozó emlékét őrzi). Amiről ott
olvashattunk és amiről falfestményt is láthattunk, az a 1364. évi esküvőtől szól, a lengyel király unokája és a cseh király,
egyben német-római császár lakodalmáról, amely 21 napig tartott, és az arany- és ezüstedényeket a vendégek emlékbe
elvihették. mi nem kaptunk aranyedényeket, de megmutatták az összes termet, amelyekben a történelem kiválóságai
ebédeltek a legújabb korig.
megtekintettük a Collegium majus épületét, amely a jagelló Egyetem XiV. századi gótikus épülete, miközben
magyaráztam, egy kb. ötvenes lengyel úr megszólított, mondván lengyelül, hogy lengyel-magyar két jóbarát. Válaszoltam
neki: együtt harcol s issza borát. – A ferencesek utcájában betértünk az érseki palota udvarába, körülnéztünk. A portás
kérdezte, honnan jöttünk, mondom, magyarországról. Akkor szabad, mondta. – majd betértünk a ferencesek gótikus
templomába, ahol imádkoztunk boldog Salomea krakkói hercegnő sírjánál, akinek szintén van magyar vonatkozása. –
A parkoló irányába menet vásároltunk egy bódéban egy részletes várostérképet és néhány flakon vizet. Az árus, egy kb.
hatvan esztendős lengyel úr, háláját fejezte ki a magyar papoknak, hogy annak idején eljuttattuk hozzájuk a csensztochowai szűzanya képének eredetijét.
A térkép arra szolgált, hogy megtaláljuk az utat az irgalmasság Szentélyéhez. megtekintettük Faustyna nővér
sírját és a kolostor régi templomát, imádkoztunk előtte, majd gyalog átmentünk a szentélyhez, a magyar kápolnához a
főbejáratnál kétoldalt lefelé vezető lépcsőn keresztül kell lejutni, imádkoztunk a magyar kápolnában, amely lengyelül
nem magyar kápolna, hanem mindenszentek kápolnája (Capella omnium Sanctorum), és visszamentünk zakopanéba.

Árpádházi Szent Kinga kolostora Ószandecben
Az utolsó lengyelországi napon Stary Sacz (Ószandec) városkájába vezetett az út (elneveztük Ósáncnak), éppen
a kolostor egyik ünnepére, Szent Klára püspöki miséjének végére érkeztünk meg ahol a szentmisét követően megtekintettük a kolostort alapító és apátnő Szent Kinga (Kunigunda) hercegnő (iV. béla király leánya) sírját is. Nem tekintettük
meg a kolostorudvaron a múzeumot, de áthaladtunk az 1999-ben állított székelykapun. Ezt követően délnek fordultunk,
hamar elhagytuk a lengyel határt, Ólubló, Kisszeben és Eperjes, majd Kassán át (mivel mindkét város nagy, Eperjes kilencvenezres, Kassa kétszáznegyvenezres, az elkerülő utakon) egészen a magyar határig.

Csodavilág Kenyhecen
Az utolsó szlovákiai község polgármesterének vendégei voltunk Kenyhecen (Kechnec), itt megtekintettük a
községet és az újonnan létesített ipari parkot. Az elmúlt évtizedben itt egy néhány száz lelkes kis magyar faluból kinőtt
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egy több mint egyezres település, egy fedett és egy szabadtéri színpaddal, sportpályákkal, stranddal, tömbházzal, közösségi
teremmel, számos fafaragással díszített temetővel, helikopter leszállóval, számos tervvel, így a termálfürdőével, amelynek
megvalósítása előrehaladt állapotban van. A magyar oldalon Abaújvár falvát a kisközség saját költségére híddal kötötte
össze, hogy a Sátoraljaújhely túloldalán lévő szlovákiai magyar községekből is be tudjanak járni a munkások. Ugyanis a
legnagyobb amerikai, német, svájci és olasz cégek települtek le az ipari parkban, ahol jelenleg 3500 munkahely van, ez
a jövőben sokszorosára fog bővülni. A kezdő fizetés 780 euro, a technikus már 1500-at kap.induláskor elegendő a magyar
nyelv ismerete, de idővel el kell sajátítani valamennyire a szlovákat és még inkább az angolt (németet, olaszt). Érdekes,
hogy az 50 százalékos munkanélküliségű szomszédos borsod-Abaúj-zemplén megyei falvakból még nem indultak meg
errefelé a dolgozni vágyó emberek, pedig még kerékpáron is megközelíthető.
–
A lengyelek kocsiparkja a magyarországinál láthatóan újabb (a szlovák is), rendkívül nyugodtan vezetik a kocsit,
beengedik az oldalról besorjázó forgalmat és nem anyáznak, ha valami váratlan történik. Kifejezetten kellemes az ottani
közlekedés. Sajnos, vagy hála istennek, (egyelőre) számos helyen útépítés van és ez lassítja a forgalmat.
lengyelország őrzi a magyar évszázadok emlékeit, nem csupán a műemlékekben, hanem az emberi szívekben is.
S csupán a helyesírást kell megtanulni, hogy szót tudjunk egymással érteni.

polak, Wenger, dwa bratanki - i do bitki, i do sklanki
magyar, lengyel két jóbarát - együtt harcol s issza borát
Az étkek neve nehezen olvasható (helyesírás!), de könnyen fogyaszthatók és emészthetők, nálunk általában ismert
dolgok vannak, így pl. húsleves (rosól, ejtsd: roszu), bécsi szelet (kotlet), megkósoltuk a híres placki-t, amely pityókalepény
kisütve, tejföllel finom. Nem ettünk székelykáposztát, azaz bigoszt, mert nem találtuk az étlapon, ahol jártunk. Nem ettünk
barscsot, ami céklaleves, viszont megkóstoltuk a pierogot, amely húsfélével töltött barátfüle-féle. Egy ebéd egy leülős
vendéglőben (restauracja) egytál étel és ital esetén kb. 30 zloty, második fogás lehet még további 15-20 zloty. (1 zloty az
kb. 1 RoN).
A placki receptje: magyarul tócsni (más nevein: berhe, cicege, görhöny, harula, kremzli, krumpliprósza, lapcsánka,
mackó, pacsni, placki, stb.) reszelt nyers krumplival és liszttel készül, zsírban vagy olajban sült népi étel. A tócsni az
egyik legelterjedtebb neve, azonban még ennek az elkészítési módjában is nagy különbségek vannak az ország különböző
pontjain. zalában például krumpliprószaként ismert étel, amely egykor a szegények ételének számított, ám manapság már
az éttermek is szívesen veszik fel kínálatukba előételként. A legjobb mégis úgy, ha te készíted el otthon!

Információk interneten
http://gyor.egyhazmegye.hu/szekesegyhaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kofola
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%bDchlostn%C3%A1_cesta_R1
http://www.smbf.pl (Fatima zakopanéban)
http://orawka-kosciol.pl/en/)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wawel_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hedvig_lengyel_kir%C3%A1lyn%C5%91)
hejnal: https://www.youtube.com/watch?v=-z6oa3gbi7c
http://wierzynek.pl
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93szandec
http://www.kechnec.sk/hu
http://www.nosalty.hu/ajanlo/olcso-finom-tocsni-19-felekeppen
https://www.receptmuhely.hu/recept/bigosz-lengyel-husos-kaposzta
https://www.busuu.com/pl/register?learning=pl lengyel nyelvtanfolyam interneten
SomoRjAI ÁDÁm oSB
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Szent lászló összeköti az egész Kárpát-medence magyarságát
Huszonhét éve áll fenn testvértelepülési kapcsolat
Szépvíz és Újkígyós között. mondhatnánk, hogy a
véletlen hozta úgy, hogy ez a kapcsolat e két település
között elkezdődött, de túl a személyes érdemeken, egy
spirituális kapocs is fennáll, a tiszta hitű és erős kezű
király, Szent lászló személye. Ugyanúgy, mint Szépvíz,
Újkígyós is Szent lászló oltalma alatt állt, mint a
nagyváradi püspökséghez tartozó egyházközség egészen
a Trianon utáni időkig, az egyházmegyék átszervezéséig.
A Szent lászló-év kapcsán került megrendezésre
Újkígyóson a Cz. Kiss Rendezvényházban szeptember
16-án – a kígyósi búcsú előestéjén – a „Tiszta hittel, erős
kézzel” kiállítás Szent lászlóról. A kiállítást gaál
gergely nyitotta meg a szent király életét és korát példaként felmutatni szándékozó tanácsadó testület elnökeként. Kiemelte, hogy a hős király az évszázadok
során az egész Kárpát-medence példaképe volt, emléke
freskók, mondák, legendák, szobrok formájában számos
helyen megtalálható a mai napig.
Természetes módon kapcsolódott a kárpátmedencei vándorkiállítás megnyitójához, hogy
megtekinthettük
a
jubileumi
év
kapcsán
testvértelepülésünkről készült „Tíz év Szent lászló nyomában Szépvízen” című filmet is. (A dokumentumfilmet
Berszán-Árus György és Daczó Dénes állította össze a
Szépvízért Egyesület megbízásából – szerk. megj.) A
filmhez Harangozó imre újkígyósi néprajzkutató mondott témafelvezetést, de nagy örömünkre szolgált, hogy
köztünk lehetett Ferencz Tibor polgármester úr is, aki
film megtekintése után fűzött még néhány gondolatot a
látottakhoz.
A film vetítése közben nem csak a közösségi emlékezet megújulásának lehettünk a nyomon követői, de
az is bizonyossá válhatott mindannyiunkban, hogy erős
közösség csak az élő hagyományokra épülő közös
„ügyek”, közös cselekedetek alapján tud megújulva
továbbélni. Szép, mindannyiunk számára mintaértékű
példája ennek a szépvízi Szent lászló szobor felállítása
és a pogány-havason feltárt, kialakított Szent lászló emlékhely, amely felszentelésének egy maroknyi újkígyósi
zarándokcsoport is a részese lehetett.
jó volt együtt lenni, Szent lászló oltalma alatt
megerősíteni Szépvíz és Újkígyós testvértelepülési kapcsolatát a szent királyról szóló, a XVi. századból ránk

maradt, a peer-kódexben fellelhető középkori himnusz
által is, amelyet a Tengelic énekegyüttes tolmácsolásában
hallgathattunk meg. Közös hálánkat kifejezve idézzük
most fel annak utolsó strófáját:
„Dícsérjük magyarok Szent lászló kerályt,
bizony érdemli mi dícséretönköt;
dícsér[i]k őtet angyelok, mondván:
idvezlégy kegyelmes Szent lászló kerály.”
SZEBELLÉDI ZoLtÁN
újkígyósi polgármester
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CsiE hírek
A Csíkszentmiklósi ifjúsági Egyesület július 15-16-án, második alkalommal szervezte meg a „Konyhák Csatája Fesztivált”, ahol a székely, a
magyar és a román konyha mérhette össze erejét.A székely konyha jellegzetességeit benedek Árpád, gyergyószentmiklós gasztronómiai
Nagykövete, a Szabadtűzi lovagrend Észak Székelyföldi Főkapitánya mutatta be, a magyar konyhát a magyarországi Hajduk zoltán, az Erdélyi magyar Fehérasztal lovagrend gasztronómiai Nagykövete, a kolbászkészítés
guinness-rekordere képviselte, míg a román konyha ízvilágát brindás jános
magyarországi sztárséf, több Venesz-díjas mesterszakács tanítómestere
hozta el.A program már szombat reggel 8 órakor indult, a Csíkcsicsói Fúvós
zenekar és a gyuláról érkezett vendégek ébresztették a falu lakóit. Az
ébresztő után a következő programok vették kezdetüket: főzőverseny, a
mesterszakácsok főzése és a minifoci bajnokság. 10 csapat mérkőzött meg
az általunk biztosított alapanyagok minél sokrétűbb elkészítésében. Ezeket
az ételeket a látogatók 13 óra után 5 lej értékű zsetonért megkóstolhatták. A
mesterszakácsok ételét, szintén 5 lej értékű zsetonért, 16 óra után kóstolhatták meg az ide látogatók. A minifoci bajnokság iránt is nagy érdeklődés
volt, ahova csak községbeli csapatok nevezhettek be.
A főzőverseny résztvevői kétféle díjért versenyezhettek: a
közönség díjáért, amit az ide látogatóktól begyűjtött zsetonok száma
alapján határoztak meg, míg a másik díjat a mesterszakácsok ítélték
oda, akik a higiéniát, a csapathangulatot és tálalást vették figyelembe.
A legtöbb zsetont összegyűjtő csapatok: az ülkei Ü.S.T.b.E. csapat,
második a Faluvégi menyecskék, harmadik a csikszentmiklósi idősek Klubja. A mesterszakácsok díjazása szerint
az első helyet a Faluvégi menyecskék, a második helyet az ülkei Ü.S.T.b.E. csapat, a harmadik helyet a gyulai
Hetes Fiúk nyerték el.
A délutáni program gyereksarokkal, ügyességi versenyekkel, majd Crisis és Szőcs Szilvia koncerttel folytatódott, illetve karaokéval, tűz-zsonglőrrel és tábortűzzel zárult.
A vasárnap délelőtt ifi misével kezdődött, majd a süti és házikenyér verseny következett. Külön öröm számunkra, hogy mindkét versenyszám győztese csíkszentmiklósi volt. A vasárnapi látogatók sem maradtak éhesen,
hiszen a mesterszakácsok ételét akkor is meg lehetett kóstolni.A délután folyamán orbán levente rendezésében a
helyi fiatalok adták elő Kéri Ferenc: Helén s a tehén, avagy gyalog, mint balogh című darabját. majd ezt követte a
már hagyománnyá vált öreg-fiatal focimeccs. A hétvégét a Stage band zárta egy szabadtéri bállal.
Csak remélni tudjuk, hogy aki meglátogatta rendezvényünket, jól érezte magát, megkóstolta úgy a mesterek
főztjét, mint a versenyző csapatok kiváló étkeit. Célunk ezzel a rendezvénnyel a közösség összefogása és kis falunk
nevének ismertebbé tevése mellett az, hogy megmutassuk mindazoknak, akik érdeklődnek a kulináris világ iránt,
hogy a három konyha nagyszerűen kiegészíti egymást, mindhárom konyhának megvannak a sajátosságai és a különlegességei. És ha a jövőbe nézünk, remélem, hogy még más mesterséfek is csatlakoznak eseményünkhöz.
Ez a program nem jöhetett volna létre a következő támogatók nélkül: Heineken, Szépvizi Polgármesteri Hivatal,
Közbirtokosság, Zoo End Com, Sarki diszkó, Henorág,
Szakács Prodlemn Kft, Gondűző Csárda, Bara Csaba,
Molnár András, Gyulai Deka Union Kft.
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háttérben dolgozó személyek neve sem: Antal Árpád,
bartalis Klementina, bodor orsolya, Császár Antal,
pünkösd ünnepét megelőző napokon, csütörtökön és pén- Demeter Emőke, Erőss géza, Erőss márta, gál Katalin,
teken került sor a már hagyományosnak tekinthető túrára, istván miklós, Szabó Vilmos. Szokás szerint ízletes
melyet Demeter imre kezdeményezésére, immár iii. al- tokánnyal vártak Ugrában.
Az első nap a túrázó társaságnak meg sem
kalommal szerveztek meg. A mind nagyobb és nagyobb
érdeklődésnek örvendő gyalogtúra - mert már kottyant a kb. 600 m-es szintkülönbség, amit a két órás
borzsovából, Szépvízről, Szentmihályról és göröcs- szakaszon le kellett küzdeni. Futballozni volt kedvük. De
falváról is voltak résztvevők - az idén két naposra volt előbb az udvart kellett megkaszálni, hisz térdig érő fűben
tervezve. Az első napon a Rákóczi-vár – Ugra feje, a má- nem lehet játszani, na meg kár is volna a füvet letapodni.
sodikon pedig az Ugra – motorsirülő távolság várt a Sebaj. A két kaszának rögtön lett keletje s rövid fél óra
túrázókra. persze a lehetőségeknek megfelelően min- alatt használható lett a pálya. Egyetlen szabály volt: nem
denki választhatott: egy vagy két napot tölt el a Csíki-hava- szabadott utána vágni! Aki vétett a szabály ellen, azt
sok mellékgerincén. Az egész gyalogtúrán történelmünk Nagy imi megrovásban részesítette.
A kellemes fáradtság, a finom estebéd, na meg a
emlékhelyein jártunk. Az ezeréves határnál fekvő Rákóczivár, mely 1626 körül épült bethlen gábor fejedelem idején hegyen kötelező jó kis itóka megtette hatását. jókedv,
s az őrtornyot felújító ii. Rákóczi Ferenc nevét őrzi, határál- egymás ugratása, egy kis népdal repertoár. már nem is
lomás és vám szerepet a trianoni diktátumig látott el. Szol- emlékszem pontosan, hogy mikor vetődött fel a téma,
gálatot a borzsovaiak, szentmiklósiak és szépvíziek miszerint Nagy imi azt ígérte Ábrahám lacinak, hogy az
teljesítettek. Továbbá maga a gyimesi szoros, a környező éjjel paplanos ágyban fog aludni. persze ezt az ígéretet
hegyektől, végig a gerinc, ahol lépten-nyomon ii. senki nem vette komolyan, még a „rokon” sem. A
történet vége az lett, hogy laci a hideg éjszakát egy
Világháborús lövészárkok nyomai látszanak.
Nem tudom eldönteni, hogy a történelmi emlékek, hálózsákban a szabad ég alatt a betonon kínlódta át. Nem
a hegy, a természet szeretete, a hátsó határrészek ismerete, lehetett több 7oC-nál. Nem sokat aludt. Alig várta, hogy
esetleg a közösen megélt élmények vonzották a társaságot. megvirradjon. persze ezzel az esettel biztosítva volt a
Talán ezek mind együttvéve. Én mindenképpen pünkösd második nap témája. még a nap végén, Szénás úton lefele
ajándékának tekintettem ezt a két napot. Egyrészt ismétel- is, a puha, meleg, zöld paplanos ágyról érdeklődtünk a
ten átéltem azt a szabadságot, amit a természet ad az em- két „rokontól”. A út különben nem volt nehéz. Kis szinbernek, amikor része magának a Tökéletesnek. Ezt az tkülönbségek, jó idő. Figyelhettünk a dűlőnevekre, a völérzést hónapokkal ezelőtt egyik kisdiákom így fogalmazta gyek, csúcsok neveire. Csak úgy libegtünk a gerincet
meg: „Ha kint vagyunk a természetben olyan, mintha a követő úton. Szénás-út közepe tájától két, csapot szállító
templomban volnánk.” Ez a gyerek érzi azt, amit mi szekér könnyítette meg a dolgunkat. Elégedett arccal kafelnőttek már nem érzünk. másrészt a jókedvű társaság, a paszkodtunk a száraz faágakba. Késő délután már az otkitűnő hangulat, a határrészek bemutatása, amit a két imre thoniaknak meséltünk az élményeinkről s gondolatban
oldott meg, életre szóló élménnyel ajándékoztak meg min- már a pünkösdi búcsúra készültünk.
Az, hogy egy év múlva találkozunk-e, fel sem
ket, a 17 résztvevőt: Antal lászló, András lászló,
Ábrahám lászló, bodor gyula, bőjte istván, Csató Árpád, vetődött. mindenki tudta, hogy ha időnk és erőnk engedi,
Császár Endre, Demeter imre és Adolf, Erőss Csaba 2018-ban is együtt leszünk. Talán kibővülve új tagokkal.
(gézáé), Erőss Csaba, Erőss zoltán, gegő Róbert, lakatos A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
istván, Nagy imre, Ruczuj lőrinc, Szakács Szilárd, SzatLAKAtoS IStvÁN
mári józsef, zsók Attila. A névsorból nem hagyható ki a
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Élménybeszámoló a nyugdíjasok augusztusi kirándulásáról
bebizonyosodott, hogy a nyugdíjasok is merhetnek nagyot álmodni, mert teljesülhet is! Ugyanis a
Szépvízért Egyesület által a Hargita megyei Szociális és
gyermekvédelmi igazgatósághoz benyújtott pályázatot
pozitívan bírálták el az illetékesek. Ennek eredményeként
egy felejthetetlen két napos kiránduláson vehettünk részt:
a csíkszentmiklósi és szépvízi nyugdíjas klubok tagjai és
meghívottjaik, összesen 45 személy.
2017. augusztus 1-re virradóra terveztük az indulást. Sikerült is betartani az indulásra tervezett
időpontot. Az autóbusz pontosan érkezett. A szentmiklósi
nyugdíjasok már a buszon ültek. A szépvíziek is
igyekeztek idejében bepakolni és felszállni, majd
elfoglalni helyüket az autóbuszon. Reményekkel telve indultunk útnak két órakor Déva fele, áthaladva Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Segesváron, érintve
Nagyszebent. Reggel 8 órára meg is érkeztünk Déva vára
alá. A programkezdésig lehetett reggelizni és a
bürokratikus tevékenységeket intézni. 9 órakor már indultunk is fel a kabinos felvonóval, csoportonként a
„magas Déva várra”. Egymásra várva is lehetett hűsölni
az erre a célra kiépített, fedett, árnyékos padokon. A vár
látogatása kellemes volt. igazi élményt jelentett a várból
elénk táruló panoráma is. Közös fényképeződésre is sor
került. Ugyancsak csoportosan érkeztünk a felvonóval a
várhegy aljára, ahonnan indultunk tovább Vajdahunyad
felé. Az autóbuszon a Kőmíves Kelemen című népballada
felolvasásával adóztunk a szép élménynek, majd a Vajdahunyad váráról szóló rövid ismertető után Arany jános
mátyás anyja című költeményét olvastuk fel (,,Szilágyi
Örzsébet levelét megírta ....."). Rekkenő hőségben
érkeztünk a várhoz, ahol az ódon falak nyújtottak egy kis
hűvöst mindazoknak, akik várlátogatásra mentek, illetve
pihenni ültek le a vár tövében. Végigjárva az erre a célra
felszabadított termeket, kellő idegenvezetés mellett, sok
szép élményben volt részünk. leginkább a kápolna
látványa fogta meg a társaságot. Az udvaron lévő kúthoz
is elmentünk meghallgatva az ásásának körülményeiről
szóló történetet. A nagy hőség addig volt elviselhetetlen,
amíg felültünk az autóbuszra. indultunk is orsova fele.
Délután 16 órakor érkeztünk a helyszínre, ahol nyomban
felszálltunk egy sétahajó fedélzetére és elindultunk a
Dunán. Annyira lenyűgöző a táj (Nagy- és Kis Kazánszoros, Decebal szobor, barlangbejárat, a Dunát
szegélyező sziklás partok), hogy senkin sem látszott a
fáradtság. Dalolva, csodálva a kies tájat élveztük a sétahajózást. A Duna is engedelmesen tűrte az árral szembeni
haladást. Tudatunkban ott lebegett a gondolat, hogy a
román-szerb határon haladunk a magyar határ felé. bő
négy órai hajózás után újra buszra ültünk és mentünk vacsorázni. megköszönjük a szentmiklósi csapat

előzékenységét, hogy a többnyire idősebbekből álló
szépvízi csapatnak engedték, hogy a vendéglőnél lévő
szobákat foglalja el, ők tovább kellett menjenek.
Augusztus 2-án reggel találkoztunk újra, 8
órakor. miután elfogyasztottuk reggelinket, egy kis
vásárlás után indultunk a Vaskapuhoz. igaz, nem
tudtunk közel jutni a gáthoz, de elképzeltük, ahogy
felemelik a zsilipeket, hogy a vízszint emelkedésével a
hajók tovább juthassanak. A következő állomásunk
Herkulesfürdő volt, ahol 3 órán át ki-ki fürdéssel, evéssel, sétálással múlatta az időt.
Egy kis ízelítőt kaptunk a szép tájból és megfigyelhettük a völgyben elterülő fürdőváros jellegzetes épületeit.
13 órakor indultunk tovább. Áthaladva Hátszegen egy fél
órai szünetet tartottunk és indultunk is tovább. Nagyszebenbe 19 óra körül érkeztünk. Kisebb csapatokba verődve mentünk a város látogatására. igaz, a múzeumok és
templomok már zárva voltak, de úgy is akadt látnivaló elég.
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megcsodáltuk a jellegzetes épületeket, a városközpontot,
a legszebb utcáin is elidőztünk. meglátogattuk a Hazugok hídját is. Vacsorázás után, 21 órakor indultunk haza.
Szerencsésen haza is érkeztünk jóval éjfél után. Nem
csak hét határon haladt át az autóbuszunk, hanem hét
megyén át: Hargita, maros, Fehér, Szeben, Hunyad,
Krassó-Szörény és mehedinţi megyéken. A zita Servcom-tól bérelt autóbuszon gábos józsef cégvezetővel és
sofőrtársával igazán biztonságban érezhettük magunkat.
Nemcsak, mint szakemberek álltak munkájuk magaslatán, hanem tapasztalataikat is megosztották velünk,
hogy céltudatosan tudjuk beosztani az időnket. A hazafele való utazás hangulata minden percben jelezte a társaság megelégedettségét. Viccelődve, énekelve tettük
meg a nagy távolságot.
A megannyi gyönyörű élmény elfeledtette velünk a
fáradtságot. Ébren tartotta a társaságot végig az utazás alatt.

nádi suttogó 11.
Köszönetet mondok a szépvízi társaság nevében a
csíkszentmiklósi csapatnak. Elmélyülni látszik a két nyugdíjas klub tagjainak kialakult barátsága. Hálásan köszönjük
mindenki munkáját, akik biztosították számunkra e szép
élményeket. A legnagyobb köszönettel tartozunk a csíkszentmiklósi András házaspárnak: Róbertnek és ildikónak.
Tudjuk, hogy nagyon sok nehézségbe ütköztek, de
derekasan küzdötték le a fizikai, szellemi és nem utolsósorban a bürokratikus akadályokat. Adjon az isten erőt,
egészséget számukra, hogy tovább dolgozhassanak!
Amelyik közösségben ilyen fiatalok vannak, még
az öregek is megbecsülve érezhetik magukat. Szívből
köszönünk mindent!
A szépvízi ŐSziRÓzSA nyugdíjas klub tagjai
nevében,
ANtAL SZENDE ERZSÉBEt

Szülők iskolája:
biztonságos online, hogyan óvd a gyermeked?
balázs brigittával, a juventutti Alapítvány munkatársával beszélgettünk a Szülők iskolája című program
keretén belül a „biztonságos online, hogyan óvd a gyermeked?” címmel. Nagyon tartalmas és hasznos beszélgetést
tudhatunk magunk mögött és be kell vallanom, hogy olyan dolgokba avatott bele meghívottunk, melyekről nem is
hallottam. Néhány gondolatot szeretnék az olvasókkal is megosztani.
gondolkodtak már azon, hogy hányan adnánk a gyerekünk kezébe egy fejszét? persze nem egy kisgyerekre
gondolok, hanem egy olyan gyerekre, akire, ha megtanítottuk arra, hogy biztonságosan használja, akkor nem jelent
veszélyt a fejsze használata - sem saját életére sem pedig mások életére? Ez egy olyan hasonlat volt, amin én is elgondolkodtam, hiszen, lehet, hogy nem adunk gyerekünk kezébe fejszét, de nagyon sokan kezébe adjuk gyerekünknek az okos telefonunkat, a tabletünket, és nem is merül fel bennünk az, hogy ez ugyanolyan vagy talán
veszélyesebb is lehet, mint egy fejsze, ha nem tanítjuk meg arra, hogy biztonságosan használja.
Sokunk gyerekének van már facebook profilja. Tudtuk azt, hogy egy ilyen profilja csak 13 év feletti gyereknek lehet? Nem ítélkezem, csak gondolkodom. A facebook böngészése sem veszélyes abban az esetben, ha a
szülő tudja, hogy milyen veszélyeknek van kitéve a gyereke, illetve megtanítja a gyereket arra, hogy biztonságos
körülmények között használja a közösségi oldalt. mondok, egy példát: egy 13 év alatti gyerek szeretne facebook
profilt, de a korhatár nem engedi meg neki, hogy ilyen oldalt használjon – ha készítünk is, legalább ne essünk abba
a hibába, hogy 30-40-50 éves kort adunk neki a közösségi médián. Tegyük a minimális korhatárt azért, mert így
legalább nincs kitéve annak a veszélynek, hogy 30-40-50 éves férfinak/nőnek (s valljuk be őszintén, hogy sokuknak
szexuális töltetük van) megfelelő reklámokkal bombázzák.
Folytatás a 12. oldalon.
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Folytatás a 11. oldalról.
Hallottak- e az online kortárs bántalmazásról? bevallom őszintén, én is most hallottam először, ez pedig egy
olyan dolog, mely minden gyereket nevelő szülőnek kötelessége lenne tudni. Az online kortársbántalmazáson kívül
van még 7 bántalmazási forma, melynek gyerekeink ki vannak téve: zaklatás, trükközés, befeketítés, kommentháború, kiközösítés, személyiséglopás, kibeszélés. S bár sokszor bennem is felmerül, hogy az én gyermekemmel
ilyen megtörténhet, teszek- e valamit azért, hogy ezt megelőzzem?
Remek tippeket kaptunk brigittától arra is, hogy mit tehetünk azért, hogy a gyerekünk biztonságos
körülmények között használja a világhálót, s ezek közül felsorolnék néhányat: kommunikáljunk a gyerekkel, ne nyomozzunk, ne kémkedjünk, tájékozódjunk!
Tökéletes alkalom volt ez a találkozás arra is, hogy halljunk a Nyitott ajtó elvről, Családi szerződésről, az
ESC-izmusról (ami elég nagy probléma, mert a fiatalok a való világban is gyakorlatba ültetik).
brigitta előadásának lesz folytatása, hiszen az én gyerekemet csak úgy tudom arra rávenni, hogy biztonságosan internetezzen, ha példát mutatok neki és én is megfelelően használom a világhálót. Következő előadásunk
október 10 -én lesz 19 órától (CsiE terem), témája: Technika, Netikett, profi profil s bár számomra is ismeretlenek
ezek a kifejezések, hiszem azt, hogy egy élmény lesz az előadónkkal ezeket az ismereteket elsajátítani. (A. I.)

Kiscserkész tanyázás a
borzsovai patakban
július hónapban került sor a 106-os
gr. majláth gusztáv Károly cserkészcsapat
kiscserkészeinek tanyázására. Ez alkalommal a tábor színhelye a borzsovai közbirtokosság háza, udvara és területe volt,
melyet nagy szeretettel ajánlottak fel csapatunknak. Ezt a csodálatos helyet zengték
be kiscserkészeink dalai, vidám játékai és
az esti tábortüzek felejthetetlen élményei.
A cserkészek a tanyázás folyamán
bizonyították, hogy szeretik a természetet,
tudnak örülni a természet adta szépségeknek, lehetőségeknek.
Távol a családjuktól, elszakadva a
modern
eszközöktől,
játékoktól,
cserkészeink
csodálatosan
érezték
magukat. lelkesek és segítőkészek voltak.
Elismerés és dicséret jár számukra.
Hálásan köszönjük a csíkszentmiklósi közbirtokosság adományát, hogy évről
évre támogatják csapatunkat, elismerve a
cserkészet fontosságát a gyermekek
életében. A szülők segítségét, a plébános
urak támogatását és biztatását, Ungurán
zsolt segítségét, aki a cserkészek biztonságát védve villanypásztorral kerítette be a
tábort és a szépvízi sajtgyár támogatását.
Öröm számunkra, hogy gyermekeink értékelik a természet adta értékeket.
Hálás köszönet mindezekért!
A cerkészcsapat vezetői:
Péter Árpád, Kovács teréz,
Sárig mária, Péter tünde
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,,Tudj többet, légy jobb!''
Ez a 2017- es tanév "iskola másként" hét mottója.
A borzsovai iskolások június 5 és 10 között tanulhattak másként - azért ez az időzítés, mert már tanév vége fele
egy kissé fáradtabbak a tanulók, unalmas már a megszokott
tanóra, így éberségüket másképp kell felcsigázni.
Ezen a héten sokféle tevékenység volt: kirándulás, falunézés,
s mivel a téma a Szent lászló király emlékév - legendákat
ismerhettek meg, betekintést nyerhettek az életébe, freskókat
nézhettek, amelyek különböző templomokban találhatók, az
ereklyék után is kutattunk az interneten. Összefoglalóként
pedig rajzok készültek a heti élményekből és Szent lászló
királyról.
Egyik kedvenc napjuk volt a gyerkőcöknek a keddi nap, amikor a szentmiklósi iskolásokkal közösen
marosvásárhelyre kirándultunk.
Útközben Székelyudvarhelyen megtekinthettük a Székely legendárium Erdélyi Várak makettjeit, mely a
Székely Támadt várban volt kiállítva, majd a Kalonda tetőn a szénégető mesterség körülményeit tanulmányozhattuk.
Érdekes, a pénteki összefoglaló rajzoláson nagyon soknál a szénégetésnél látottak kerültek a rajzlapra.
Vásárhelyen az állatkertet látogattuk meg, majd a játszóteret vették birtokukba a gyerekek, a végén egy jutalomfagyi is kijárt nekik.
Hazafelé jövet Farkaslakán az árusok örvendhettek a két autóbusz csöppségeinek, akik megajándékozták
magukat egy- két tárggyal, de volt, aki a szeretteiről sem feledkezett meg.
A szénégető mesterség mellett, ezen a héten betekinthettünk a faluban tett séta alkalmából egy építkezés
titkaiba. Kapóra jött egy kezdeti fázisában tartó építkezés, ami épp a mi kertünkben történt. Az ásás alkalmából a
gyerekek megfigyelhették a talaj szerkezetét is, észlelhették, hogy a talaj legfelső termékeny rétege, a humusz itt a
80 cm-t is eléri, ezért volt itt olyan termékeny a veteményes, egyszer még az újságba is került egy közel 7 kg - os
káposzta. Na ennek vége...
Továbbá az építőmester beavatott az építés rejtelmeibe, megmutatta a tervező által készített rajzokat, ismertette a házépítés mozzanatait- ez is egy tanóra volt egy kicsit másként. már a gyerekek ki is fejezték véleményüket
a mesterségekkel kapcsolatban: volt akinek a kotrógépkezelés bizonyult a legvonzóbb szakmának, más a tervezést
vagy a kőművesmunkát választotta. majd meglátjuk, mit hoz a jövő...
Nem véletlen, hogy ezen a szombaton került sor a Szakrális maratonra, melyet a keresztény értékekért, a
békéért szerveztek, Szent lászló tiszteletére. A borzsovai tanulók biciklikkel társultak a szépvízi zarándoklókhoz,
egy- két szülő is elkísérte a gyerekeit, egy igazi testi, lelki és szellemi megújulásban volt részünk.
Elmondhatjuk, hogy egy tartalmas ,,másként tanulásban" volt részünk a hét alatt, és reméljük egy picivel
jobbak lettünk, mert a ,,szeretet a jóért való küzdelem leghatalmasabb fegyvere"( gari Chapman).
KovÁCS tERÉZ tanítónő
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magyarok Kenyere
A
magyarok
Kenyere
olyan
jótékonysági
kezdeményezés, amelynek keretei között immár hetedik éve a magyar
gyermekeket segítő szervezeteket támogathatjuk. A Korinek lászló
akadémikus-jogászprofesszor által elindított program során a Kárpátmedence magyarlakta területeiről nemzeti összefogással, búzát
gyűjtenek a segítőkész adományozóktól, és a felajánlott búza egy
részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.
magyarországon a búza gyűjtéséhez igazodva a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei búzagyűjtő napokat
rendeznek, Hargita megyében idén először a magyarok Kenyere program helyi lebonyolítójaként a Hargita megyei Fiatal gazdák
Egyesülete, valamint a pogány-havas Kistérségi Társulás tagjai gondoskodtak a felajánlott búza begyűjtéséről, augusztus 29-én
egyidőben, több helyszínen.
bár vidékünk nem igazán a búzatermesztéséről híres, a
pogány-havas Kistérséghez tartozó települések derekasan hozzájárultak a gyújtéshez, hiszen ötvenegy gazda adakozott, 3079 kg búzát. Ezen belül a községünket alkotó falvakból 20
gazda 1367 kg búzát adományozott! Köszönet érte!
Szeptember 6-án a csíkszentdomokosi izsák malomban egy kis programzáró ünnepségen összesítettük a
Csíkszék, gyergyószék,valamint Udvarhelyszék 22 településéről, több mint kétszáz székelyföldi gazdától összegyűlt,
több mint 15 tonna búzát. A gyűjtés közvetlen haszonélvezőit a történelmi egyházak képviselői választották ki,
ennek megfelelően a búza, illetve liszt az alábbi szervezetek: a lokodi ifjúsági Alapítvány, a Csibész Alapítvány
és ifjúsági Egyesület, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyföldi központja - a csíksomlyói Szent istván gyermekotthon, illetve a gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó központ között lesz elosztva.
Az ő nevükben is szívből köszönjük minden kedves adakozónak a hozzájárulást, valamint a gyűjtésben nyújtott segítséget a Szépvízi polgármesteri Hivatalnak, A Szépvíz Rádiónak, a Csíkszentmiklósi ifjúsági Egyesületnek
és természetesen a Katolikus Egyház képviselőinek.
jövőre is számítunk a község minden gazdájára, hogy az összefogás, jótékonyság szellemében újfent részesei
legyenek e nemes kezdeményezésnek, a magyarok Kenyere programnak
vÁLI CSoNGoR

gyermekmosoly
A nyáron óvodánk a Hargita megye Tanácsa által elindított Gyermekmosoly programnak köszönhetően, két gyönyörű falfestéssel gazdagodott .A csoportunkba a Dzsungel könyve egy szép jelenete és egy égig érő mese fa került a
falra, ami minden nap mosolyt csal a gyerekek arcára, hozzájárul a nevelés színterének, feltételeinek javításához. Segítségüket ez úton is köszönjük!
ALBERt tüNDE óvónő
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KARATE
bár a nyári szünet többnyire a pihenésről,
nyaralásról szól, a SiC- Szépvíz Karate -Do sportklub
életében volt néhány olyan közös esemény, amely
reményeink szerint egy életre szóló élmény marad.
Az idei Szent lászló Napok sem múlhattak el
harcművészeti bemutató nélkül, melyre minden évben
nagy odaadással készül a csapat. Célunk az volt, hogy a
gyakorlatban is bemutassuk ennek a művészi harcmodornak a lényegét. A karate szó szerinti fordításban üres, fegyvertelen kezet jelent. A laikusok hajlamosak minden
olyan küzdősportot karaténak nevezni, ahol ütéseket és
rúgásokat használnak. A karate kifejezetten japán
harcművészet, amit tévesen gyakran a hatalomért való
harccal azonosítanak. A harcművészetek célja más és
ezen célok megvalósításának módja lehet a valódi
karate.
Az idei bemutatóra díszvendégül hívtuk a csíkszeredai Aikido-musubi Dojo-t, akik percek alatt elnyerték
a közönség figyelmét.
július 14-15-én zajlott a SiC- Szépvíz Karate Do első nyári tábora gyimesfelsőlokon, melyen 10 csapattagunk vett részt. A tábort Szatmáry Domokos zsolt 3
danos karatemester, klubalapító vezette, de megtisztelt
jelenlétével incze Csaba nagymesterünk is. A tábor ideje
alatt napi két edzésre került sor. Az első napon a helyes
testtartással, és a technikai alapokkal foglalkoztunk
(ugyanis csak jó alapokra érdemes építkezni). A későbbi
edzéseken légzés- és küzdőtechnikákkal, majd az
egyének személyes fejlődésével is foglalkoztunk.
Az edzések között csapatépítő-és társasjátékokra,
focibajnokságra, a boros patak-i Skanzen látogatására
került sor, melyet a táborozók óriási érdeklődéssel fogadtak.
A két napos tábor diplomaosztással, a szülőkkel
közös sütögetéssel, ebéddel zárult. A kedves szülőknek
külön köszönjük, hogy elengedték gyerekeiket a táborba,
segítettek a főzésben, és megtiszteltek a jelenlétükkel.

A nyári szünet után, szeptembertől folytatjuk
edzéseinket. mivel fontos számunkra az utánpótlás
nevelése, október hónapban nyílt edzéseken adunk
lehetőséget a karate iránt érdeklődőknek. majd novemberben tagfelvételre kerül sor. Szeretettel várunk minden
6 év fölötti gyereket.
Amit a karate nyújthat:
Kondíció – a klasszikus gyakorlatok mellett mindennapos a hajlékonyság, állóképesség és erő fejlesztése.
A karate edzések kifejezetten alkalmasak arra, hogy
kondícióban tartsanak. Akik pedig egész napjukat az
iskolapadban vagy az irodában töltik, újra felfedezhetik
a mozgás örömét.
Egészség – a gyakorlatok az egész testet átmozgatják, így karbantartják. Örök fiatalságot nem
ígérhetünk, de az edzések rendszeres résztvevői
meglepetést okozhatnak iskolatársaiknak az osztálytalálkozókon.
Harmónia – a karate mozgáskultúrája harmonikus, annak elsajátítása jóleső érzést ad, ráadásul felszabadulást a napi gondok, stressz alól. Az edzések után
szellemileg frissen, testileg kellemesen elfáradva távoznak a karatésok.
Önvédelem – a helyesen tanult karate technikák
az egyik legjobb önvédelmi rendszert képezik.
Fegyelem és önfegyelem – a karate kihívás a testnek és a szellemnek is. A karatés nemcsak a mozgást
sajátítja el, de megtanul koncentrálni, uralkodni a teljesítményét negatívan befolyásoló érzelmi tényezők felett.
Tisztelet – az edzéseken hangsúlyt fektetünk a
karate hagyományos japán etikettjére is, ami a mi
kultúránkra lefordítva tisztelettudó viselkedést jelent.
Sport – a karate gyakorlása során nem kötelező
versenyezni, ugyanakkor lehetőség van kis versenyektől
kezdve nagyobb viadalokon is megmérettetni.
Edzésidőpontok: szerda-péntek 18:00 óra
Helyszín: Szépvíz, Sportterem
SIC- Szépvíz Karate -Do csapata
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mÉg miNDig VANNAK...
még mindig vannak a sorból kilógó emberek!
próbálok magyarázatot kapni arra, hogy egyes embereknek miért jobb még mindig a soron kívül lenni, mint
a sorban levőknek. most persze nem a harminc évvel
ezelőtti cukor meg kenyér sorra gondolok, amik már lassan
feledésbe merülnek, hanem a rendes emberek sorára.
Nem tudom elhallgatni a pár héttel ezelőtt történt
esetet. Erdőre indultam, mert egyik hobbim a gombászás.
Sajnos ahelyett, hogy a természet adta szépségekben
tudtam volna gyönyörködni, a Szénás útról letérve a fotón
látható látvány tárult elém. ilyenkor mit is tud tenni az
ember azonkívül, hogy az ezresre felugrott cukorszintjét
próbálja mérsékelni? Vesz egy csapot a kezébe és beletúr
az eldobott zsákok tartalmába, hogy hátha valami nyomot
talál a látvány szerzőjéről. Ebben az esetben telitalálat volt,
mert egy jókora lomtalanítás közepette, nem végeztek
szelektív gyűjtést, egyberakva rongyokat, személyi papírokat és hadd ne soroljam tovább a zsákok tartalmát.
gondolkodom az eseten, hogy a szemét elszállító
cég a hibás, mert nem ad öt szemetes ládát vagy az önkormányzat, aki nem szervezi meg az elszállítását? HÁT NEm!
Az önkormányzat megszervezte és a szemétszállító
cég a tavasszal minden háztól elvitte a nagyobb mennyiségben összegyűlt hulladékot, ha kitették a kapuba azon a bizonyos csütörtöki napon. Viszont a fotón látható eldobott
tucatnyi zsák tartalma nem két hét alatt gyűlt össze, hanem
évek során. Hát egy ilyen esetért már nem elég csak az
ejnye-bejnye. Ezért már vállalni kell a felelősséget!
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
195/2005-ös környezetvédelemre vonatkozó Kormányhatározat értelmében a magánszemélyekre kiszabható
büntetés 3.000-től 5.000 lejig terjed.

persze a hasonló esetek kiszűrésére vannak már
modernebb módszerek is és ne csodálkozzon majd a
következő soronkivüli, ha
nem csak a személyi papírjaival lesz bizonyítható a
tette, hanem a helyszínen
róla készült fotóval is.
Annyit
még
megemlítenék, hogy nem
csak az eldobott hulladékkal van baj, mert
még mindig van bőven a
mezőn le nem kaszált
sáncokból, de kerül még
utakra kivettetett pityóka
sor, falu között ki nem
takarított sánc is.
Kedves Szépvíz községi lakosok, legyen ez egy
tanulság és egy újabb figyelmeztetés azoknak, akik még
mindig nem álltak be a sorainkba!
ZAKARIÁS IStvÁN
alpolgármester

FoCi HiREK
A szépvízi mŰ labdarugó sportegyesület 3 korosztállyal nevezett be a Csík körzeti ifjúsági focibajnokságba.
Az U12-es korosztályban a 2005-2006 -os, az U10 –es korosztályban a 2007-2008 -as, az U8 –as korosztályban a
2009-2010 –es születésű gyerekek játszanak. A gyerekek a községből vannak válogatva, és heti egy alkalommal tartunk edzést több mint 40 gyereknek.
A Csík körzeti focibajnokságban hasonló korosztályokkal szereplő csapatok: Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszentdomokos, madéfalva és Csíkcsicsó.
A bajnokság az ősz folyamán folytatódik a megadott
program szerint.
legutóbb Csíkszentdomokoson a bADomi kupán
vettek részt a csapataink - mind a három korosztály -, ahol
jól szerepeltek, 10 csapatból két harmadik, és egy negyedik helyet szereztek meg.
A csapatok kiszállásait a szülők segítségével oldjuk
meg, amit ezúton is köszönünk!
KuNA CSABA –tIBoR
testnevelő tanár

