nádi suttogó

SzéPvíz közSég HAvIlAPJA

vIII. évFolyAM, 7. SzÁM, 2018. SzEPTEMbER

III. Pityókafesztivál Szépvízen
2018. szeptember 22. reggelén falunk lakosai traktormotor hangjára ébredtek, ami jelezte számukra, hogy a faluban egy szinte már hagyománnyá vált esemény vette
kezdetét.
Reggel a traktoristák traktoraikkal érkeztek meg a
sportpályára. A Szépvízi Ifjúságért Egyesület tagjai és a
rendezvényen résztvevők nagy odafigyeléssel hallgatták
Ferencz Tibor polgármester úr megnyitó beszédét, ezt követően falunk lelkipásztora áldását adta keményen
dolgozó gazdáinkra, földjeikre és a termésre egyaránt.
Ezután traktoros felvonulásra került sor a faluban.
Főzőcsapatok sokasága is csatlakozott a rendezvényhez, hogy összemérjék főzőtudományukat. A főzőcsapa-

tok tagjai már reggel megkezdték az előkészületeket a finomabbnál finomabb ételek elkészítéséhez. Hat kis csapat
mérte össze tudását: két csapat a szépvízi Nyírő József
Általános Iskolától, két csapat a József Attila Általános
Iskolától, egy csapat a szentmiklósi iskolától és egy csapat
a csíkszentmihályi Arany János Iskolától. Nehéz dolga
volt a zsűrinek, hiszen mindenki nagyon finom ételt készített, de végül úgy döntöttek, hogy a csíkszentmihályi
csapat kapja az első helyet. A program lebonyolítását
Hargita Megye Tanácsa támogatta.
Folytatás a 4. oldalon.
Szépvízi Ifjúságért Egyesület
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közéRdEkű INFoRMÁcIók

SzéPvíz közSég öNkéNTES

orvosi rendelők községünkben

TűzolTóAlAkulATA A

0761130217-ES

dr. Vitos Erika családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
kedd, csütörtök – 8–13 óra között
Telefonszám: 0266-325110.

dr. Vikárius Károly családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
kedd, csütörtök – 11–15 óra között
Telefonszám: 0266-325213.

gyógyszertár
Szépvízen a gyimesi út 59 szám alatt
minden hétköznap 8–16 óra között van
nyitva a Matricaria gyógyszertár.
Telefonszám: 0266-325283.

TElEFoNSzÁMoN HívHATó.

értesítjük a lakosságot, hogy akinek
kéményseprésre, kéménykarbantartásra
van szüksége, érdeklődhet az alábbi telefonszámon:

0745428560 Lakatos Vince

Ingyenes jogi tanácsadás
Az érintettek figyelmébe ajánljuk, hogy szeptember
13-án újraindul az ingyenes jogi tanácsadás csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt (kelemen Hunor
képviselői iroda). Az érdeklődőket minden csütörtökön
14 órától várjuk. Minden alkalommal előzetes bejelentkezés szükséges – személyesen, vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén: 0266-311836, 0743-663590.

AnyAKönyV – 2018. június – szeptember

születések:
Szépvíz – balázs Rebeka-Réka, czári daniela, Antal dominika-Júlia, Rostás Fernanda, Pálffy dóra, Antal benedek
Csíkszentmiklós – bíró Ervin, orbán olivér, Székely Ágoston, Rostás viktor, Rostás Avram, Rostás Moise
Csíkborzsova – bartos krisztina-Mária, Erőss Máté, demeter Ágoston
Bükkloka – Ambrus Adrian

Elhalálozás:
Szépvíz –Tamás Antal, kelemen János - Adalbert, Fazakas Rozália, Szakács balázs, bereczki Margit, bece lászló,
Imre Ferenc, lukács Mihály
Csíkszentmiklós – Sebestén Ibolya, kovács veronika, Antal dénes, Erőss Rozália, Pál károly, Ambrus Rozália
Csíkborzsova – balog József
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
bartalis Tamás és Tamás Rita
biró zsolt-Imre és Szabó Henrietta
lakatos Hunor és Szép Judit
koncz István-csaba és Szabó Ildikó
kalányos Róbert és Restás katalin
barabás Attila és Miklos Adél
Nagy Imre és Miklós katalin
gergely András és Erőss Róza
csáki Szilárd és Aczél zsófia
bodor csaba és bece Apollonia-katalin

Támogató a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a Communitas Alapítvány.

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: András Róbert, András Ildikó, dr. balogh Attila, demeter Emőke-gizella, 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, Tamás Tünde, 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.
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öröm vagy üröm?

M

ost, hogy az évi beruházásokról tájékoztatom községünk
tisztelt lakóit, felteszem a kérdést
magamnak, hogy ma öröm vagy
üröm mindaz, amit sok évvel ezelőtt
félkézből csináltunk vagy talán az a
kérdés, hogy merre halad a világ?
Sajnálattal kell közöljem, hogy
egyre több komolytalan emberrel,
vállalkozóval van dolgunk, akik
vagy már így kezdték vagy idővel
azzá váltak. Sokan kérdezik, hogy a
Rákosi út és a Feketék utcájának
építése miért torpant meg. Ezúton
közlöm, hogy a építési Felügyelőség a minőségi vizsgán nem engedte
át az elvégzett munkát, amire a kivitelező válasza az volt, hogy „… az
csak egy községi út, nem autópálya.
Milyen minőséget szeretnének?”.
Nem kizárt, hogy jogi útra terelődik
az ügy, mert a cég ügyvédeket tart
és nem útépítő szakembereket!
Amint sokan tudják, már egy évet
késtünk a munkálatokkal pereskedés miatt, de remélem, ezúttal jobb
belátásra tudjuk őket bírni…

Fotó: Ferencz Tibor

Az elégedetlenségem másik oka
a szépvízi kultúrotthon, ahol egy
munkára alkalmatlan buzău-i cég
törvényekbe kapaszkodásának, valamint a munkáját nem végző tervező „pingpongozásának” isszuk a
levét. A munka és annak komolysága vagy az ahhoz való megfelelő
hozzáállás hiánya közösségéket
vesz semmibe.
Hogy a dolgok naposabb oldaláról is említést tegyek, a végéhez kö-

zeledik a Szénás út építése: a védőfal megépült, az aszfaltszőnyeg elkészült, a védőkorlát a helyére
került, a vízelvezető árok építése a
végéhez közeledik, a bejáratok kialakítása elkezdődött és az idén az
úttest megfestésére is sor kerül. Ezzel is meglesz fejlődésünk egy
lépése, turisztikai lehetőségeinket
gyarapítva, további elképzeléseknek
lehetőséget teremtve.
Egy gondolatot azért a Szénás
úttal kapcsolatban még megemlítenék. Szeretném, ha megfelelően
használnák és nem a gyorshajtási
ambíciójukat élnék majd ki itt egyesek!
Még egy említésre méltó beruházást eszközöltünk és lassan, közelebbről használatba is adjuk a tisztelt lakóknak. Mindhárom faluban
elkészült a buszmegálló, amely a
madarasi garden Project cég munkáját dicséri. Ezúttal is kérem a tisztelt lakókat, hogy rendeltetésszerűen
használják ezeket és vigyázzanak
rájuk!
FERENCZ TIBOR
polgármester

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat,
amelyek a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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III. Pityókafesztivál Szépvízen
Folytatás az 1. oldalról.
A főzőverseny után a minifoci bajnokságra is megérkeztek a csapatok és elkezdték a bajnokságot. A bajnokság
végén a legjobb csapat emlékkupát kapott.
Azért, hogy ne csak a főzésről és a fociról szóljon minden, a délután folyamán gyerekjátékokra és traktoros
vetélkedőre került sor. különböző gyerekjátékokon mérhették össze ügyességüket a kicsik, mint például a zsákbanfutás, pityókaszedő verseny, pityókamakett készítés
és célbadobás. Nagyon sok gyerek nevezett be a játékokra
és kacagva bátorították barátaikat, hogy ők is nevezzenek
be. A traktoroknak elkészített pályán a traktoristák mérhették össze tudásukat. A versenyre benevezett traktoristák a traktorjaikkal végig kellett menjenek a bálákkal

kirakott pályán. Időre ment a verseny, az a traktorista
nyert, aki a legrövidebb idő alatt hajtott végig a pályán.
Egy bíró és két pályabíró ellenőrizte, ahogy minden versenyző egyenként végighalad a pályán.
Ezt követően népdal előadás következett Incze Sándor
vezetésével. gyönyörű hangjával kápráztatott el Fico zsófia, czáka orsolya és Silló Ákos – aki nem csak énekelt,
hanem hegedült is.
Az esti programoknak a Sarki disco adott otthont, ahol
csocsó és beerpong bajnokságra került sor. A bajnokságok
lejárta után dj dewillel egy záróbuli keretén belül tombolhatta ki magát minden bulizni vágyó.
Szépvízi Ifjúságért Egyesület

Támogatás a községi önkéntes tűzoltóknak
Szeptember 13-án délután 18 órától a szépvízi tűzoltószertárnál átadtuk a 2018-as évben sikeresen pályázott pénzekből
megvásárolt díszegyenruhákat és a tűzoltófelszereléseket. Az átadáson részt vett Szentes Antal megyei tanácsos, aki üdvözölte Szépvíz község önkéntes tűzoltóit és községünk képviselőjét, majd megemlítette, hogy a 2018-as évben 39
pályázatot bíráltak el pozitívan Hargita Megye Tanácsa önkéntes tűzoltóegyesületek számára kiírt támogatási programja
keretén belül és örvend, hogy a szépvíziek is közéjük tartoznak. Ezután zakariás István alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, aki elmondta, hogy az idén 3 forrásból sikerült bővíteni a tűzoltó csapatok felszerelését:
Hargita Megye Tanácsa a Szépvízért Egyesületen keresztül 4000 lejjel támogatta a tűzoltóalakulatot. Igy az önrésszel együtt 4800 lejből
5 díszegyenruhát, egy motoros láncfűrészt és
egy háromágú alumíniumlétrát tudtunk megvásárolni. A Szépvízi Ifjúságért Egyesület a gyergyószentmiklósi Jan Post Egyesületnél megnyert pályázatából egy áramfejlesztőt és egy
nagy kapacitású benzinmotoros vízpumpát vásároltunk. ugyanakkor Szépvíz község Polgármesteri Hivatala 120 méter c típusú tömlővel,
80 méter b típusú tömlővel és 4 tűzoltófecskendővel bővítette az önkéntesek felszerelését.
A megvásárolt eszközökből mindhárom falu
tűzoltófelszerelése gyarapodott.
ZÖLDI GELLÉRT
a községbeli önkéntes tűzoltók vezetője
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csíkszentmiklósiak a debreceni virágkarnelválon
A debreceni virágkarnevál Magyarország egyik legnépszerűbb eseménye, melyet népes csoportunk
idén a helyszínen tekinthetett meg.
Hogy kerültünk debrecenbe?
Erzsike néni álmodott egy nagyot, ezt
az álmot osztotta a meg a csoport
többi tagjával, akik továbbvitték az
álmot és valósággá vált.
Augusztus 20-án reggel érkeztünk
debrecenbe. A város már tele volt
emberekkel, gyerekekkel. Mindenki
igyekezett valamerre. Amint a buszból kikecmeregtünk, egy hosszú és
nem éppen pihentető utazás után, a
kölcsey központ felé vettük az irányt
azért, hogy ott nézzük végig az utcai
felvonulást. A felvonulás során csodálhattuk a legendákat, meséket, történeteket megjelenítő, önálló járművekkel mozgatott, több méter magas
látványos virágkompozíciókat, hazai
és külföldi táncosokat. csodálatos az,
ahogyan a táncosok bevonják az utcai
bámészkodókat, ahogyan táncolnak,
pózolnak, ünnepi hangulatot varázsolnak és elhitetik, hogy ez a földi
paradicsom és hogy ennek a paradicsomnak te is részese vagy.
A programokkal teli nap után a fellépők és a látogatók, együtt ünnepelnek a „karnevál éj ” elnevezésű gálaműsor keretében a 20 000 fős Nagyerdei Stadionban. Ha a felvonulásra a
földi paradicsom szót használom, az
esti programra nem találok szavakat,

hiszen nem lehet szavakba önteni azt,
hogy milyen jellegű show-t tudnak
bemutatni a hazai és külföldi szólisták, a dal sztárjai, a 30 művészeti
csoport, a több, mint 2000 fellépő,
plusz a stadionban „leparkolt” 16 virágkocsi. Az aréna külföldi vendége
nem volt más, mint Alexander Rybak
fehérorosz származású norvég hegedűművész-énekes, aki 2009-ben
Moszkvában minden idők legmagasabb pontszámával nyerte meg az
Eurovíziós dalversenyt. Egy igazi
művész, aki a show alatt mikrofon
nélkül maradt, ezért a hegedű mikrofonjába énekelt.

Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem azt, hogy ez volt eddig életem legcsodálatosabb show-ja, hogy csak
ültem a virág, a színpompa között, kapkodtam a fejem fel, le, jobbra, balra,
mert hol itt énekelt valaki, hol ott lógott
kötélen valaki, hol lovat, hol motort,
hol gólyalábon járó fantasztikus jelmezekbe öltözött embereket láttam, és
csak arra tudtam gondolni, hogy nem
akarom, hogy ennek vége legyen!
A csodálatos arénashow után
debrecenben töltöttük az éjszakát, hiszen másnap a Hortobágyi Nemzeti
Parkot (Magyarország első nemzeti
parkját) vettük szemügyre. Egy másfajta világgal álltunk szemben, de
ugyanúgy tudtuk csodálni a kilenclyukú hidat, a vízhordók szobrát vagy
a pusztai gémeskutakat, mint a tegnapi csillogást és pompát.
Nem egyszer és nem kétszer
mondtam és írtam már azt, de most is
szeretném leírni, hogy büszke vagyok
azon idősekre, akik tagjai ennek a
csodálatos csapatnak, hogy rengeteget tanulok tőlük és örülők, hogy
ilyen nagyszerű közös élményeink
vannak!
ANDRÁS ILDIKÓ
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Hahó! kezdődik a suli!

M

ég három nap, és kezdődik. A suli, ha nem tudnád!
Pedig mennyi dolgom lenne még! A kutyám még
nem szobatiszta. Pedig úgy terveztem, hogy sulikezdésre
már a nehezén túl leszünk, és legalább éjjel nem kell felkelnem hozzá. Hát nem így alakult. Még mindig
felkölt egyszer-kétszer, mert felkérezkedik hozzám. én persze nem engedem, mert ugye következetesnek kell lennem. de amikor olyan
sírós-könyörgős hangon kéri, hát attól el kell
olvadni! Egyébként én is így szoktam. No
nem nyüszítek, meg minden, de ha elég kitartóan nyafogok, úgyis megvan, amit akarok.
Aztán ott van a foci. Ha megkezdődik a suli,
százas, hogy nem lesz elég időm rá, pedig a világ
legtutibb dolga rúgni a bőrt. Anyu mindig nyafog, hogy
„megfázol fiam”, meg „ne erőltesd meg magad”! de ő ezt
nem érti. Mint ahogy azt sem érti, hogy miért nincs elég
időm olvasni. Pedig egy csomó házi olvasmányt kaptunk,
amiket el kellett volna olvasni, de kinek van arra ideje? Ami
azt illeti, a Pál utcai fiúk, az klassz volt. Először nem értettem, hogy miért is olyan fontos a grund a fiúknak, de
aztán…. aztán mi is arra gondoltunk, hogy jó lenne nekünk

A gyermekkori elhízásról
A gyerekkori elhízás azért veszélyes, mivel az ekkor
felszedett kilókat később, saját akaratából sokkal nehezebben tudja leadni a gyermek. Az első években a szülő
felelőssége, hogy milyen étrendhez szoktatja gyermekét.
A gyermekkori elhízás okai
Az elhízásért már egészen fiatal korban is a rossz táplálkozási szokások tehetők felelőssé. Sok családban
ugyanis szomjoltónak nem is ismerik a vizet, hanem helyette szénsavas italokat és cukorban gazdag, rostos üdítőket fogyasztanak, így a gyerek szinte észrevétlenül veszi
fel a szervezet számára szükségtelen kalóriákat. Ne feledjük, hogy a gyermek a szülők táplálkozási szokásait tekinti kiindulópontnak. Figyeljünk a szénhidrátok (cukor,
kenyér, tésztafélék, édességek) és zsírok (kolbász, szalonna, szalámi) mennyiségére és helyes arányára a táplálkozásban.
gyakori hiba lehet az is például, ha a napköziből hazaérkező gyermek otthon is kap ebédet. A fejlődésben
lévő szervezet ugyanis nem igényel kétszer annyi ételt,
csak a megfelelő tápanyagokra van szüksége.
Ügyeljünk arra, hogy jusson elegendő idő a mozgásra!
Ez nem elhanyagolható, ugyanis a kevés mozgás szinte
egyenes úton vezet a gyarapodó kilók felé.
Az elhízás hátterében sokszor genetikai tényezők, azaz
kövérségre hajlamosító családi adottságok állnak. A túlsúlyos gyermeknek gyakran szülei, illetve nagyszülei is
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is egy. Meg is beszéltük daniékkal, hogy mihelyt hazajön
mindenki, megszervezzük. Hol gabóék voltak a tengeren,
hol Petyáék. Mire ők hazajöttek, addigra Feckóék húztak
el valamerre. Holnapra mindenki itthon lesz, és megbeszéltük, hogy a suliban….
Ja. A suli. Hétfőn kezdődik. Petya azt mondja, hogy a
grund dolga nem is olyan bonyolult, csak
szervezés kérdése. és míg a suli tart, holtbiztos, hogy mindenki itthon lesz, és mehet
a dolog. Még csak a sulival kell zöld ágra
vergődni valahogy, meg a sok zöldséggel,
amit ott tanulunk. dani szerint nem is olyan
szörnyű, csak egy kicsit jobban kéne a suliban figyelni. de ki tud odafigyelni, mikor
egy csomó elintéznivaló van? Az este támadt
egy ötletem. Mi lenne, ha mi lennénk a vizes csibészek? víz van nálunk elég, és még szép is. gabó azt
mondja, ezt még meg kell beszélni a többiekkel is, és szavazni kell. Meg ott vannak a felvégiek. zozó jó fej, meg
az öccse is, őket nem lehet kihagyni.
Szóval rengeteg a megbeszélnivaló, már alig várom,
hogy találkozzunk! Tízkor a SulIbAN!
Öcsi a Patak utcából
(Tamás Tünde)
kövérek. Az orvos feladata bizonyos esetekben hormonális kivizsgálást javasolni.
Következmények: ami gyermekkorban még csak szépséghibának tűnik, felnőttkorra, sőt, néha már serdülőkorra
is egyéb betegségek kiindulópontja lehet.
A kövérséget ugyanis gyakran kíséri magas vérnyomás, megzavart cukoranyagcsere, melyből idővel valódi
cukorbetegség is kifejlődhet. A kövér gyerekeknél azonban sok esetben a zsíranyagcsere is károsodik, aminek következtében akár már fiatal felnőttkorban jelentősen
növekedhet a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
A többletsúly terhe alatt az ízületek és a gerincoszlop is
károsodhat, és súlyos esetben a máj működése is romlik
annak elzsírosodása miatt.
Fontos a megelőzés és kezelés szempontjából, hogy hogyan készítjük el az ételeinket: a húsokat grillezve, fedő
alatt párolva és ne szaftos pörköltként tálaljuk, a burgonyát
főzve, nem pedig olajban sütve, a zöldségeket pedig nyersen vagy párolva adjuk, felvágottként egészségesebb a baromfipárizsi, mint a zsírban gazdag kolbász vagy szalámi.
Ajánlott továbbá a virsli és a joghurt fogyasztása is. A gyümölcsök közül az alma mellett elsősorban a déligyümölcsöket adjuk, a sós rágcsálnivalók helyett.
Ezenkívül a sok mozgás legalább olyan fontos, mint a
helyes táplálkozás. Figyeljünk arra, hogy gyermekeink tévézés, mobilozás helyett inkább focizzanak, biciklizzenek, ússzanak.
DR. VITOS ERIKA
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ki tanítsa meg a gyermeket románul?

N

agy káoszt okozott az idei tanévkezdéskor a tanügyminiszter augusztus 31-i rendelete, amely értelmében a kisebbségi elemi osztályokban is szaktanárok
kell, hogy tanítsák a román nyelvet.
A tanítók fel vannak háborodva, a szülők meg vannak
ijedve, a szakemberek szerint nincs is annyi román tanár,
amennyire így szükség lenne.Megkérdeztem néhány embert, hogyan látják a kialakult helyzetet.
Kenéz szilárda iskolaigazgatónő véleménye román
órák tanításával kapcsolatban:
„A törvény kihozatalát nem előzte meg semmilyen előtanulmány azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire hat ki
az elemis gyermek lelki és szellemi fejlődésére. de a
román tudására sem.
Az v-vIII osztályban román nyelvet és irodalmat oktató szaktanárok nem tanultak semminemű módszertant a
román betűk tanítására, illetve, hogyan kezdjünk egy
nyelvet tanítani az elemi osztályokban.
A tanítók viszont maximálisan megkaptak mindennemű felkészítést úgy a módszertannal kapcsolatban, mint
a román nyelv elemis szinten való elsajátításának módozatával kapcsolatban.”
gondolom a fent leírt vélemény tisztán tükrözi, hogy
ez a törvény egy megalapozatlan döntés volt, s melyet nagyon reméljük, hogy valamilyen szinten megmásítanak,
illetve használható formára igazítanak.
„véleményem szerint az kellene legyen a cél, hogy ne
legyen plusz teher az erőltetett intenzív román ... minden
nap... Most már eldöntheti mindenki, hogy: nyelvet, szakmát, sportot, művészetet szeretne taníttatni a gyerekének
vagy, ha van rá anyagi lehetősége, akkor bármit. Ezt már
nem az iskola szabályozza. Sajnos, mi már csak „kiszolgáltatott szolgák”, esetleg gyermekmegőrzők vagyunk,
mert a tanítói tekintély addig működött, amíg Isten nyugtassa, kalamár Albert tanító bácsi végezte a munkáját.

Most mindenki többet tud tanítónál, papnál, kántornál,
stb.” – Péter árpád, tanító.
„én elsősorban megalázónak tartom, hogy azt hiszik,
hogy egy tanító nem tudja megtanítani a román nyelvet
az elemi osztályos gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy
minden tanítónak megvan a megfelelő felkészültsége a
román nyelv tanítására. Szerintem az alap eddig is a tanítók részéről volt biztosítva. Az új törvényrendelet megnehezíti mindenki dolgát. Itt a hangsúly azon kellene
legyen, hogy a gyerekek minél jobban el tudják sajátítani
a román nyelvet, hogy majd a tanulmányok befejezésével
érvényesülni tudjanak.” – gál Adél, gyógyszerész.
„Politikailag is elhibázott döntésnek tartom, nemcsak
pedagógiai szempontból. Pillanatnyilag szerintem ez a határozat nem hajtható végre. Azért sem, mert nincs annyi
román tanár, továbbá az is érdekes, hogy a rendelkezés
értelmében azok sem oktathatnának, akik a tankönyv szerzői. Nagyon sajnálatos lenne, ha ráadásul úgy fogják értelmezni, hogy román anyanyelvű személyek oktassanak.
diákjaink még annyit sem fognak tudni románul, mint
eddig. éppen ezért a politikum mindent el kell kövessen
a határozat visszavonásáért.” – dr. Vikárius Károly, családorvos.
végül, mivel szülőként én is érintett vagyok az
ügyben, azt gondolom, hogy a román nyelvet játékos
módon, idegennyelvként, kevesebb óraszámban, kommunikációra épülve kellene oktatni a magyar iskolákban.
Elemi osztályokban nagyon fontos a diák- tanító közti bizalomteli légkör megteremtése, ahol a diákok úgy érzik,
nem büntetéssel, hanem sikerélménnyel jár együtt a tanulási folyamat. Akkor talán nem lenne mumus a román
óra, és nem az lenne a kedvenc napjuk, amikor nincs
benne az órarendben.
SZAKÁCS ADÉL

lapzárta után tudtuk meg, hogy az RMdSz kérésére a kormány törölte az augusztusi rendelet cikkelyét, amely
hátrányosan érintette a magyar elemi osztályos diákokat. Ennek értelmében újra magyar tanítók oktatják a román
nyelvet – közölte szeptember 27-én délután az RMdSz sajtóosztálya. Ezt megerősítette a kormány szóivője is. Nelu
barbu elmondta, a csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelet révén a 2018/9-es egyszerű rendelet meghozatala előtti feltételek között fog zajlani a románnyelv-oktatás a kisebbségi tannyelvű elemi osztályokban, vagyis az
illető osztály tanítója fogja oktatni a román nyelvet. (forrás: www.maszol.ro)
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A Pogány-havas kistérségi Társulás irodája Szépvízen!
A kistérségi társulás életében új fejezet kezdődött el
idén tavasszal, szervezeti-szerkezeti és személyi változásokat követően a kistérség tagjainak: Hargita Megye Tanácsának, valamint az öt község: csíkpálfalva, csíkszentmihály, Szépvíz, gyimesfelsőlok és gyimesközéplok önkormányzatának támogatásával újraindult a tevékenységünk, majd a nyári hónapok folyamán a
Pogány-havas kistérségi Társulást jellemző természetközeli tevékenységek mellett, igyekeztünk közeledni a helyi
közösség irányába is.
A Pogány-havas kistérségi Társulás idén saját sátorral
vett részt a nagysikerű „Falu a városban” rendezvényen,
ahol a társulást alkotó öt község bemutatkozhatott. Szépvíz községet a Szépvízi tejtermékek, illetve a borzsovai
citerások képviselték.
A különböző községi rendezvényeken aktívan, sőt
újabban immár társszervezőként/támogatóként igyekeztünk aktív szerepet vállalni, ez a lakossághoz közeledést
és a különböző helyi közösségi igények megismerését is
elősegítette, ezt az irányt mindenképpen folytatni kívánjuk.
A közös tevékenységek alkalmat adtak nemcsak a csapatépítésre, hanem egyben nyitást is jelentettek a közösségi kezdeményezések, ifjúsági szervezetek, kórusok,
táncegyüttesek, zenekarok, sportcsapatok felé is.
Reményeink szerint a szervezet jövőbeli programjaiban viszontlátják újra a történelmi, épített, kulturális, természeti és kulináris örökségünket, illetve egyéb olyan
helyi adottságokat, amelyre mint esetleges fejlődési lehetőségre, építeni lehet.

Fotók: Sógor Csaba

kérjük forduljanak hozzánk bizalommal, keressük meg közösen
a jövőbeni együttműködési lehetőségeket, ebben lesz mindannyiunknak nagy segítségére, hogy e
hónaptól Szépvízen, a Szentmihályi utca 18/b szám földszintjén
találják meg irodánkat.
Szeretettel várjuk önöket!
VÁLI CSONGOR menedzser
Pogány-havas Kistérségi Társulás
info@poganyhavas.ro
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Nyári kulturális programok borzsovában

I

dén is több, mint 20 székelyruhás
lány vett részt kovács Teréz tanítónő vezetésével az Ezer Székely
leány találkozón. A tanítónő elmondása szerint nagyszerű élményben
volt részük, hisz a lelkes lánycsapat
egész úton végig énekelt, még a falut
is megkerülték. Hálás köszönet, hisz
becsülettel, tisztességgel és méltósággal képviselték kis falunk közösségét
e színvonalas rendezvényen. külön
köszönet a helyi közbirtokosságnak
és Sárig Szilveszternek, aki nem először vállalja fel a székely lányok szállítását a rendezvényre.
Július 23–28 között került megrendezésre a IX. citeratalálkozó Szentegyházán. A kezdeményező és
ötletgazda Fazakas Ildikó elmondása
szerint első alkalommal Szászrégen
és második, harmadik alkalommal
Erdőcsínod volt házigazdája a rendezvénynek. A csíkborzsovai borsika citerásokat öten képviseltük:
Hanner Félix, onodi lajos, Sárig
Tibor, Nagy lászló (csicsó) és jómagam. A tanulás és a tapasztalatcsere mellett nagy élményben volt
részünk, hisz rajtunk kívül még székelyudvarhelyi, székelykeresztúri,
jeddi, marosvásárhelyi, marosszentgyörgyi, mezősomodi, brassói és
székelyszentmihályi citerások vettek
részt. A színvonalas oktatást a mezőtúri bíró lászló citeraoktató, zenetanár, népdalénekes, az Aranypáva
nagydíj tulajdonosa, a budapesti Juhász kitti citeraoktató, népdalénekes
és bőr-Hunyadi gyula népzenész,

zenetanár biztosította. A tábort egy
közös előadás zárta, amely a szentegyházi régi mozi termében lett megtartva. külön figyelmet és elismerést
érdemelnek a mezősámsondiak, hisz
a tiszteletes úr vezetésével több, mint
12 gyerek vett részt az oktatáson és a
székelyszentmihályiak, ahonnan több
10–12 osztályos fiatal vett részt ezen
ősi hangszer titkainak megismerésé-

ben. Reméljük, hogy jövőre falunkból
is kerülnek fiatal jelentkezők.
Szeptember 2-án, vasárnap, ugyancsak a citerások és énekes férfiak, részt
vettünk a III. Huszár és katonadal találkozón, melynek házigazdája csernáton
község volt. 12 órakor Alsócsernáton
központjában a Hősök emlékművénél
történt a megnyitó. 15 órától az Ika-vári
színpadon több mind 12 település, köztük csíkborzsova is, mutathatta be előadását. ugyanitt képviselhettük a csíkborzsovai Férfikórust is – Abos István,
váli csongor, onodi Tibor, bodor István
és jómagam. élményekkel gazdagon,
jókedvvel és énekszóval tértünk haza.
Ezúttal köszönetünket fejezzük ki
a szervezőknek a meghívásért, a színvonalas rendezvényekért és köszönjük Szépvíz község Polgármesteri Hivatalának a támogatást.
KOVÁCS KÁROLY
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karate
bár az edzések szüneteltek a nyári
vakációban, csapattagjainknak mégsem kellett teljes mértékben megválniuk egymástól az elmúlt időszakban
sem.
Június 15-én nyolc kezdő karatékánk tett sikeres övvizsgát Incze csaba
mester jelenlétében. Minden kezdet nehéz, ám minél tovább űzi valaki a karate tudományát, annál inkább láthatja
saját maga fejlődését és növekedését.
Mindannyiuknak szívből gratulálunk !
Röviddel az övvizsgát követően,
már bizonyíthatták is tudásukat sportolóink a Szent lászló Napi ünnepségek keretén belül minden évben
megrendezésre kerülő harcművészeti
bemutatón, a kaszinó kertben.
A Szent lászló napi bemutatóval
egy napon, négy sportolónk: gál Nándor, kuna lőrinc, vándor Tamás és
biró Szakács zalán gyergyószentmiklóson vett részt a Shinji Nagaki sensei
által vezetett edzőtáborban. A tradicionális japán shotokan karate világhírű
képviselője 13 éven át volt Japán nemzeti válogatottjának tagja, WkF kumite
és JkS kata világbajnok.
Július 10-én nagy megtiszteltetés
érte csapatunkat, csíkszereda főterén
léphettünk színpada a Parázska kürtőskalács 5 éves születésnapja alkalmából szervezett sportbemutatón. A
SIc-Szépvíz karate-do sportklub

mellett fellépett még: Power & dance
Fitness/dance csíki Salsa, Hajnal
Renáta személyi edző és kelemen
csaba testépítő; kangoo club Ramona csíkszereda, Spartan box
club, bene Regaz boxing, Phoenix
Sportklub, Aikido-Musubi dojo,
EbR csíkszereda
Szintén júliusban, a konyhák csatája népszerű rendezvényen találkozhattak velünk az érdeklődők, csíkszentmiklóson. Nagy öröm számunkra a községbeli rendezvényeken való
harcművészeti bemutatók lehetősége.
Ezúton köszönjük a meghívást a
csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesületnek!
A nyári szünet után úgy éreztük itt
az ideje, hogy megmozgassuk testünket, elménket, és újra belevessük ma-

gunkat a karate világába. Szeptember
7-én elkezdtük a 2018–2019-es szezont és tagfelvételt hirdettünk. Folyamatosan várjuk a kezdőket, akik
játékos formában próbálhatják ki a
harcművészet általunk képviselt
ágát. Edzések időpontja: hétfőn és
szerdán 17 órától a szépvízi sportteremben. Igény esetén a borzsovai edzéseket is újraindítjuk.
„A különbség a lehetetlen és a lehetséges között az egyén akarata.”
Otsuka Hironori
SIC-Szépvíz Karate-DO
csapata

Fotók: Szakács Adél
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„Káposztafejek hullása a Nádon” – káposztavágás
Szekeres felvonulás a Nád dűlőre fúvószenekar kíséretében. Indulás Borzsovából.
A káposztás ételek főzőversenyének kezdete
Programok a Nádon felállított színpadon:
– Szépvíz község polgármesterének megnyitó beszéde
– a termés megáldása
– Pálfalva község hagyományőrző csoportjainak előadása
– szépvízi vonósok és énekesek előadása
– csíkborzsovai citerások előadása
A „Szépvíz község zöldségeskertje” címmel meghirdetett rajzverseny nyerteseinek díjazása
Főzőverseny kiértékelése – díjkiosztás
Tombolasorsolás
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A széPVízi szEnt LászLó tEMPLoM éPítésE

szépvíziek Szász Istvánt tartják a nagy templomépítő mesternek, s joggal,
hiszen az ő lelkiismeretes munkája révén sikerült megvalósítani ezt a csodálatos építményt, viszont kevesen tudják, hogy az épület a kolozsvári születésű,
gyergyószentmiklóson lakó fiatal tervező és építész tervei alapján készült, akinek
neve a rejtvény megfejtésében olvasható. A szépvíziekben már a templom építése
előtt jóval megfogalmazódott az igény, hogy saját egyházközségük legyen egy
nagy templommal, ami évszázadokon keresztül szolgálja a népüket. Ennek érdekében az első levelet a közösség nevében 1867-ben írta Mihály Elek jegyző az akkori erdélyi püspökhöz, Fogarasi Mihályhoz, viszont anyagiak hiányában az építés
megkezdéséig várni kellett 1880-ig. A Püspöki Hatóság jóváhagyása nélkül megkezdett építkezés 1881-ben a tél beköszöntével leállt. A tervező-építész elkészült
a templom alapjával egészen a fedélzetig, azonban 1882 tavaszán felmondta a
szerződést, arra hivatkozva, hogy „rossz számítást végzett, és nincs már pénz a
folytatáshoz.” A bolthajtás és torony nélküli, részben befödetlen templomépületet
nemcsak az idő foga kezdte ki, hanem az emberek is, ezért félő volt, hogy a felépült
falak össze fognak omlani, ha még sokáig késik a befejezés. A kihívások és nehézségek ellenére, a buzgó szépvízi hívek kitartásának köszönhetően, sikerült
előteremteni a szükséges összeget, így
1889-ben új építkezési szerződést kötöttek
a görgényüvegcsűri Szász István építészvállalkozóval, aki 1891-ben át is adta a
felépült templomot. A szépvíziek megbecsülésük jeleként 2014-ben a templom
kertjében bronz mellszobrot állítattak tiszteletére. Aki szeretne erről többet megtudni, az a Múltba rejtett örökség című
könyvből bővebben olvashat.
Vízszintes meghatározások
1. Szépvízi panzió neve. 8. diák. 9.
Mondat alkotó eleme. 10. Hármas. 12.
...pad, munkaasztal. 14. Tv csatorna. 15.
Svédország és Portugália gkj. 16. len, románul. 18. Páratlan okos! 19. kokojza. 22.
Plánum vége! 23. Megbeszélés, tanácskozás. 25. kábítószer. 27. Izrael és Málta
gkj. 28. Ady Endre egyik írói álneve. 29.
Pannó. 31. országunk, ahol élünk.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. gyógyító sárpakolás. 3.
Fukar. 4. Téli csapadék. 5. Női hangszín. 6.
ölt, fércel. 7. ... inas, Munkácsi egyik festménye. 11. Szépvíz-Szentmihály határa.
13. urán és indium vegyjele. 17. Féreg,
kukac. 20. Mosópor márka. 21. Igazolt
máshollét. 24. Női név. 26. Akció-kaland
videojáték sorozat. 30. -..., -én, dátumrag.
NÉMETI KATALIN

olvASSA SzéPvíz közSég INTERNETES HoNlAPJÁT
A WWW.SzEPvIz.Eu cíMEN!

