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A fiatalság ünnepe
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet.”
Madách Imre gondolataival köszöntöttük április 21-én községünk 28 fiatalját, akik nagykorúsítási ünnepségen vettek részt. A polgármesteri hivatal 2007 óta szervezi meg az ünnepséget községünkben. Azóta évente 28,
illetve 40 között volt a résztvevő fiatalok száma, de olyan is volt, amikor 44 személy volt abban a korosztályban. A
12 év alatt, mióta számon tartjuk, összesen 428 fiatal vett részt nagykorúsításon.
Ők a fiatal felnőttek! Rájuk számíthatunk, mint felnövő nemzedékre.
„Előttetek az élet, a feladatok, a számtalan kihívás. Nagy szükségetek lesz a biztos kapaszkodókra, az Istenbe
vetett hitre, erkölcsi tartásra és az erős nemzeti öntudatra, közösségünk és a család megtartó erejére, hisz gyökerek,
fogódzók nélkül nagyon gyenge, elveszett az ember. Tudatában kell legyetek, hogy mindezek támaszt nyújtanak
nektek mindenkor, de céljaitokat ti kell meghatározzátok és szorgalmas munkával elérjétek azokat.” – Ferencz Tibor
polgármester ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a fiatalokat.
Miről is szól ez az ünnep?
Mióta megszülettünk, úton vagyunk. Ők most az életük egy nagy állomásához értek. Ilyenkor itt az alkalom,
hogy köszönetet mondjanak szüleiknek, nevelőiknek, akik idáig egyengették útjukat, szeretettel támogatták, segítették őket. Miben is foglalhatnám össze felnőtté válásukkal kapcsolatos kívánságaimat?
Legyenek képesek nemzetünk kultúrájának átélésére, folyamatos megismerésére és majd az ismereteik
átadására. A fiúk felelőssége a családi élet klasszikus formájának megtartása, és a leányok éljenek a lehetőséggel,
hogy a család érzelmi életét gazdagítsák, a család összetartó szerepét felvállalják.
Kívánok sok sikert az előttük álló vizsgákhoz, és Isten áldását további életükre!
BECE KATALIN könyvtáros
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Miért ...?
Elmondhatom, csodálatos kikeletünk volt. Egy kicsit megkésve érkezett a tavasz 2018-ban községünkbe, de
annál kiegyensúlyozottabban, hozva a természet ébredését, minden szépségével. Indult a hóvirág, majd a kék berek
díszítette kertjeinket. viszonylag rövid időn belül virágzott a sárgabarack-, a cseresznye-, meggyfák sora, melyet a
diófa követett. A felsorolást folytatva, kivirágoztak a körtefák, és az almafák is kezdték bontani virágszirmaikat.
Igen, így körülnézve csodálatos a természet, a környezetünk, amiben élünk!
A megkésett, de várva várt tavasz érkezése mindenkit kicsalogatott a szobából és úgy érezte, hogy máris indulni kell, együtt a természettel, rendet kell tenni, széppé kell tenni az udvart, a közvetlen környezetet. és tette is
mindenki vagy szinte mindenki a közösségünkből. Az emberek takarították az udvart, az önkormányzat az utcákat,
a tereket, a parkokat, virágokat ültetve, rózsafákat kapálva, cserjéket, fákat telepítve.
Ez idáig nagyon szép is, hacsak nem megyünk ki a faluvégekre, a patakmeder árkaiba és az egészet teraszról, a
templom elől, vagy a főtérről nézzük. De lévén, hogy egy fogyasztói társadalomban, s talán még azt is hozzátehetem,
hogy önző társadalomban élünk, úgy néz ki, hogy közösségünk egy jelentős része embertársát, közösségét, környezetét
nem tisztelve, a szemetét a patakmederbe hordja, azzal a buta gondolattal, hogy majd elviszi a víz. vagy talán abból
indulnak ki ezen gazdák, hogy ha nem látom, akkor nincs? Esetleg abból, hogy oldja meg a községvezetés?
Sok mindent próbálunk megoldani évről-évre, szépítgetve, virágosítva, zöldítve és tisztán tartva, takarítva a
patakmedret, de sajnos úgy néz ki, hogy ez nem elég.
higgyék el, ma már inkább szomorú vagyok, mint dühös, hogy a sokesztendei faluszépítési és virágosítási
program, az állandó figyelmeztetés és tevékenykedés után is még ilyen emberek vannak községünkben.
Azon gondolkodom, hogy vajon ezeknek a szemetelőknek, – hogy ne használjak más kifejezést – milyen
gondolat járhat a fejükben, amikor mindezt teszik? Az önzés és a butaság idáig fejlődhet? Sajnos minderre nem
tudok válaszolni.
Azt elmondhatom, hogy szemétgödröt ástunk, hogy megszüntessük a faluvégeken és patakmederbe való
szemetelést a kilencvenes években, majd mi voltunk az első község, ahol megszerveztük a szemétbegyűjtést, annak
elszállítását, rendszeresen megszerveztük, megszervezzük a tavaszi és őszi lomtalanítást, szintén elsőként szerveztük
meg a virágosítási programot, utcasorokat, tereket ültettünk be virággal, cserjével, csemetével. Tettük és tesszük
mindezt a jobb közérzetért, a szebb környezetért és a szép községünkért.
Tisztelt jóérzésű lakosok!
Ezúton kérem a támogatásukat, segítségüket, hogy takarítsuk és tartsuk tisztán életterünket és takarítsuk meg
a szemetelőktől községünket.
FERENCZ TIBOR polgármester
Szépvíz Község polgármesteri hivatala az idén is meghirdeti Faluszépítési és virágosítási programját.
Láthatjuk, hogy évről évre egyre többen ültetnek virágokat, növényeket. A nyertesek kiválasztásánál figyelembe
veszik a porta elé ültetett virágok, növények gondozottságát, de a kerítés és ház állapotát, faluképbe való
illeszkedését is. Bízunk benne, hogy idén is sokan beneveznek a vetélkedőre, hisz amelett, hogy ezzel környezetünket,
községünket szépítik, egyéves telek- és házadómentességet, illetve értékes vásárlási utalványt is nyerhetnek.
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Karate-világbajnok Szépvízen
Március 23-24-én második alkalommal látogatott
el Szépvízre a többszörös világ- és Európa bajnok, Sensei
Roberto Clemenza (7 DAN).
Már a tavaly kiderült számunkra, hogy idén még
nagyobb érdeklődés övezi edzőtáborunkat, ezért a második napi edzések helyszínéül a Márton áron és Segítő
Mária gimnázium mögötti sporttermet béreltük ki, hogy
kényelmesen elférjen több résztvevő is.
Az első edzésre péntek délután 16:30-tól került sor
Szépvízen a sportteremben, ahová a saját csapattagjainkat és
a közeli barátainkat vártuk. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Ferencz Tibor polgármester úr személyesen jött
el az edzésre és adta át ajándékát és a község zászlaját a
nagymesternek. Ezúton is köszönjük szépen a fáradozását.
Szombaton két edzésre került sor, ahol már
maroshévízi, sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai sportolók is szép számban megjelentek,
különböző stílusokat képviselve.
A két nap alatt összesen 76 sportoló vett részt az általunk szervezett edzőtáborban. Az edzések során mobilitás,
stabilitás, Kata, kihon, kumite, kick box és önvédelmi gyakorlatokat sajátíthattak el. Az edzőtábor résztvevői rengeteg újdonsággal, tapasztalattal gazdagodtak, és nem utolsó sorban egy nagyon kedves barátra leltek a nagymester személyében.
Nem is gondolnánk, hogy egy kétnapos edzőtábort mekkora előkészület, szervezés előz meg. Természetesen
nem tudtuk volna megvalósítani segítők és támogatók nélkül. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek és
alábbi támogatóinknak, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez: Szépvízi polgármesteri hivatal, Szépvízi
Közbirtokosság, Szakács prodlemn Kft, Szépvíz Rádió, Szépvízi benzinkút, Csengő Tejszövetkezet, MC TESI BAU
SRL (Szép Miklós), Babóca Ajándékbolt, CSIE, Borzsovai Közbirtokosság, Don poppy pizzázó, Inter Cars, villa
Wesfalia, parázska kürtös, Qualitron SRL, várdomb panzió és játékfutár.
április 13-án csapatunk hat tagja: Demeter Norbert, gál Nándor, vándor Tamás, Balázs Erzsébet, Maksai
Krisztina és Czine Sebastian sikeres övvizsgát tett Incze Csaba mester jelenlétében. Ezúton is gratulálunk nekik. A
kitartó munka meghozza gyümölcsét!
április 20-22 között a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Shotokan világbajnokságon Isztambulban Roberto Clemenza sikeresen harcba szállt, hogy megóvja a 2013 óta birtokában lévő világbajnoki címét.
Ezúton is gratulálunk neki.
A SIC-Szépvíz Karate-DO csapata
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„LAETARE jERUSALEM! – vIgADozzáL jERUzSáLEM!”

gyermekscholák, előénekesek találkozója
Folyó év március 10-én lett megszervezve a gyermekscholák találkozója Szépvízen, immár második alkalommal.
Az első találkozó tavaly, a madéfalvi egyházközségben lett megszervezve. Szépvíz plébánosa, gábor zoltán, már akkor
meghívta a jelen lévő scholákat, idénre, vállalva a házigazda szerepét és az ezzel járó feladatokat.
Február végén találkoztunk karvezetőkül Csíksomlyón. ott beszéltük meg a találkozóval kapcsolatos dolgokat,
leszögeztük az időpontot, a szentmisét, a közös és egyéni énekléseket.
A találkozó résztvevői: Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkszereda, Csíkszentlélek, Csíksomlyó és a házigazda, Szépvíz.
A találkozó programja hasonló volt a múlt évihez. háromra gyülekeztünk a sportcsarnoknál. Süteményfogyasztás, teázás,
bemelegítés, a közös művek gyakorlása, majd a templomba vonultunk, ahol közös szentmisén vettünk részt. A szentmisén
felváltva énekeltek a gyerekschola csoportok egy-egy misebetétet. A szentmise bevezetőjében gábor zoltán plébános a
következőket mondta: „Mosolygós szívvel köszöntöm a sok gyereket, akik ide eljöttetek, hogy együtt énekeljetek, együttesen,
külön, csoportokban, ki-ki azt, amit megtanult. De együttesen is, mert a szentmisén ti fogtok szolgálni. Ennek nagyon örülünk!
jó együtt lenni, jó másokkal ismerkedni, máshová menni – mindig látsz valamit, tanulsz, tapasztalatot gyűjtesz, látsz felnőtteket,
gyerekeket s ezzel gazdagodik lelkivilágod. Szeretettel köszöntöm a kántor urakat, akik felkészítették a gyerekeket, vállalták ezt
a plusz munkát. Továbbá azokat a felnőtteket, szülőket, rokonokat, akik segítettek a szállításban, másképpen itt vannak együtt,
együtt ünnepeljük, hallgatjuk őket s együtt örvendezünk velük. hiszen ez a székely-magyar jövő záloga többek között. Magyarság
is, de zeneileg is ezekből biztos, hogy kerülnek ki zenészek is, akikre később majd feltekintenek, ezért jó ilyen dolgokat alkotgatni.
örvendünk, hogy a tavaly megkezdték Madéfalván, folytatjuk! Reméljük lesz még további folytatása is. Szeretettel köszöntök
mindenkit, aki eljött erre az ünnepségre!” A szentmisén tehát egymást váltva énekeltek, szebbnél szebb egyházi énekeket a schola
csoportok. A szentmise áldása után Dr. geréd vilmos karnagy beszélt a scholák kialakulásáról, tevékenységéről, a szentmisén
és a liturgiában való szerepéről. Méltatta a rendezvényt, arra buzdítva a gyerekeket, hogy szeressék az éneklést és a szép liturgiát,
és szolgálatukkal tegyék azt még szebbé.
A karnagy méltatását követően a scholák egyéni, majd közös éneklését hallgathatták meg a jelenlévők! A plébános
minden gyerekschola karvezetőjének emléklapot adott át.
A legvégén a köszönet szavai hangzottak el, majd a helyi Kishavas panzióban közös vacsorán vettünk részt a
plébánia jóvoltából.
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni az egyházközségnek, plébános úrnak az erkölcsi, lelki és anyagi támogatásért. Köszönöm a gyerekek szép énekét, hozzáállását! Köszönöm a gyerekek szüleinek a segítséget. Minden
kedves hölgynek, aki süteményeket készített ez alkalomra (nagyon finom volt!). hála és köszönet érte! Köszönjük a
helyi közbirtokosság anyagi támogatását. Köszönöm a polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a helyi
sportcsarnokot! Bara Attilának a hangfelvétel készítését. Fikó Erzsébetnek a scholák felkonferálását. Mindenkinek mindent hálásan a magam, a plébános úr, a gyerekek, a szülők és az egyházközség nevében, tiszta szívemből megköszönök!
Legyen hála a jó Istennek e találkozóért, mindenért és mindenkiért!
INCZE SÁNDOR kántor
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A Borzsovai Férfikórus
vendégszereplése
a X. Szovátai Tavaszi
Kórusfesztiválon
2018. április 21-én a Borzsovai Férfikórus sikeresen szerepelt a Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon,
kérve a KoTA bizottságának hivatalos minősítését, mely
szerint a kórus ezüst minősítésben részesült. A fesztiválon fellépő kilenc kórus közül négy kérte a
minősítést. A Székelyhídról érkező gyermekkórus bronz
minősítést, a Bukarestből érkező kamarakórus velünk
együtt ezüst minősítést kapott, míg a Magyarországról,
orosházáról érkező kórus arany minősítésben részesült.
A fesztiválon vendégszerepelt még a Keil Ernő
fúvószenekar Budapestről, a szovátai Intermezzo Kamarakórus (akik házigazdáink voltak), a marosvásárhelyi
Salamon Lóránt vegyeskar, a prágai Mille Domi énekegyüttes, a székelyudvarhelyi Camarata Női kar, és az
Elte pro Musica vegyeskar Budapestről.
A fesztivál záróakkordjaként közösen elénekeltük
Tillai Aurel „valamennyi búzaszál” című népdalfeldolgozását, Dr.Kutnyánszky Csaba vezényletével.
A fesztivál után tartott szakmai megbeszélésen
Dr. Kutnyánszky Csaba, a bizottság elnöke, Dr. Mindszenty zsuzsanna és Saltzer géza bizottsági tagok,
akik mind elismert kórusvezetők Magyarországon,
részletesen méltatták a minősített kórusok előadását.
A Borzsovai Férfikórus egy „sikeres produkciót”
tudhat magáénak a KoTA elnöke szerint. Továbbá
kifejtette, hogy a hangzás „finom, lágy és kerekded,
nem faldöngetés”, a szövegmondás jó, a művek jól
meg vannak tanulva és választva. Mindszenty
zsuzsanna szerint az „igényesség” hallatszik a megformálásban, és jó a kórushangzás. Saltzer géza több
tanácsot is adott a jövőre nézve, hogyan lehetne
előrelépni, fejlődni. A kiértékelő és a másnapi konferencia egy megerősítés volt számomra, hogy az az út,
amelyen haladunk, jó és célravezető, a Kodály-i
eszmény megvalósításában, miszerint „a zene mindenkié!”
Ezennel is köszönetet mondok a házigazdáknak,
Fülöp judit, Dr.orosz-pál józsef karnagyoknak és
segítőiknek a kitűnő szervezésért, és a vendégszeretetükért!
Sok sikert továbbra is a kórusvezetésben és a
fesztiválszervezésben!
VÁNYOLÓS ANDRÁS,
a Csíkborzsovai Férfikórus karnagya
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Kultúrcsütörtök
Ferencz Imre új verskötetének bemutatása kapcsán Székedi Ferenc beszélgetett a költővel a Szépvízi
pogármesteri hivatal pincetermében.
Idézzük Székedi Ferenc bevezetőjét:
„Kedves barátaim, hogy klasszikusan fogalmazzak: Ferencz Imre ma kettős minőségében van közöttünk:
mint költő és mint szobrász. Költőként Félbemaradt tűzek című kötetében összegyűjtötte legújabb verseit, szobrászként pedig megfaragta azokat a szobrokat, amelyeknek alapanyaga a meg sem gyújtott tűznek köszönhetően jelenthették idővel dacoló menedékét a tartalomnak és formának.
Minderről minden bizonnyal fog majd beszélni nekünk is, hiszen arra készülünk, hogy rövid szövegem után
párbeszédes formában hozzuk közelebb azokat a gondolatokat, érzelmeket, amelyek a versek és a szobrok
mögött állnak, de addig is hadd szóljak néhány szót a
kötetről.
Nos, a hat ciklusba összegyűjtött versei egy
ajánlással kezdődnek, amelyben – természetesen versben – azt írja le, hogyan küzdött a megírás és a kötetbe
gyűjtés kételyével, majd hogyan döntött úgy, hogy
mégis megőrzi valamennyi szövegét, hadd legyen
majd az időnek ahonnan válogatnia.
Ebben az ajánlásban van egy sor, amelyet nyuFotó: Ferencz Tibor
godtan nevezhetünk Ferenc Imre ars poeticájának is,
méghozzá olyan vallomásnak, amelyhez hasonlót én még soha nem láttam költő által leírva. Nos, ez a mondat így
hangzik: fekete bors a költészetem. Tehát a költészet mint fekete bors! gondoljuk csak végig: mire utalhat a fekete
bors? Nyilván a hétköznapokra, mert mindennap használjuk és széles körben ismert. Nyilván a fűszerre, amelynek
íze nélkülözhetetlen, nélküle főztet-sültet el lehet ugyan fogyasztani, de nagy-nagy hiányérzettel és kényszeredetten.
Nyilván az időre, az időkre, hiszen nemzedékünk gyermekkorában, városon-falun egyaránt a nehezen beszerezhető
fekete bors olyan kincs volt, amellyel ugyancsak takarékosan kellett gazdálkodni. és persze azt sem szabad felednünk, hogy a bors alapvető tartósítószer, olykor pedig csíphet is, köhögtethet is, szemünkbe könnyet hoz, sőt akár
a torkunkon is akadhat.
Tehát a fekete bors, mint szokatlan és egyedi metafora. és tegyem mindjárt hozzá: ugyancsak találó lírai
alakzat. Mert Ferencz Imre versei saját, egyéni életútjából kiindulva mindazokon az érzéseken, érzelmeken, gondolatokon alapulnak, amelyek itt zsonganak bennünk és körülüttünk, amelyekről gyakran megfeledkezünk, amelyeket
lomha közömbösségünkben vagy fárasztó sietségünkben mi magunk képtelenek vagyunk megfogalmazni. Megteszi
Imre ezt helyettünk és ez a kulcsa annak, hogy alapuljanak bár személyes élményeken, életút-kockákon ezek a
versek, mégis mindig valamennyiünkhöz, a nagyközönséghez szólnak és ott kavarog bennük egyéni, családi és
közösségi lét, nemzet és szülőföld, saját nyelv és nyelvi határokat lebontó gondolat, a múló lét és a megállíthatatlan
idő fájdalma, együtt az értékek porladásának, elvesztésének szívszorító érzésével. Mindez a szavak kápráztató
játékosságában, az ellentmondások és párhuzamok tömörségében, a közhelyek és hamis életek, az ál-próféciák iránti
viszolygásában.
A kötet első ciklusában Ferencz Imre egyfajta Memento mori stílusban leginkább kedvenc költőire tekint
vissza. Nem parafrázisokat ír, hanem tartalmukban és olykor formailag is költészetük lényegét próbálja megragadni:
Székely jános, Csoóri Sándor, Nagy László és sokan mások sorakoznak ebben az egyre távolodó menetben, vagy
Bogdán László, Kovács András Ferenc, Markó Béla a kortársak közül, de ugyanitt remekül, lényegre tapintva leírja
például ifjúsága Marosvásárhelyének korabeli hangulatát.
A második ciklusban a költészet és a mindennapi lét párhuzamaival és ellentmondásaival vívódik. A harmadik
ciklusban Ady-mottót véve indításként az emberi és költői lét alapvető kérdéseire keresi a választ, a negyedik pedig
leginkább közéleti fogantatású: a hétköznapok törmelékei jelentik az ihletforrást. Az ötödik nem más, mint a kötet
címadó ciklusa, amely leginkább hömpölygő szabadversekben teszi egyetemessé-általánossá kászoni szülőföldjén
megőrzött emlékeit-élményeit. A kötet utolsó verseit egy publicisztika vezeti fel, amelyben visszaköszön az általunk
egykor ugyancsak jól ismert vasútmenti orosz piac, mindez azonban csupán ürügy arra, hogy egy orosz árus
köpönyegébe bújva vegye szemügyre azt az ellentmondásos, demagógiától, populizmustól és politikai kalandorságtól
egyáltalán nem mentes világot, amely itt kavarog körülöttünk.
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Ennyit a versekről és most két mondat a szobrokról, amelyek megközelítésükben, megmunkálásukban nyilvánvalóan Szervátiusz ihletésüek. „ A véső belevágott, nekifeszült a fának, kiszabadult a mosoly, kiszabadult a
bánat.” így fogalmaz Imre a mester emlékére írt versében és ennek bizonyítéka valamennyi itt látható alkotása. Ez
a kis kiállítás itt csupán válogatás az alkotásaiból, de jómagam a nyár folyamán valamennyi szobrát lefényképeztem
és meglepetésként – Imre se tud róla – készítettem róluk egy tíz perces filmet, amelyet ma este megnézünk. Talán
úgy is fogalmazhatnék: a hargita két, egykori újságírója még nem akarja feladni, dolgozik a saját közösségének,
amíg csak teheti, jól tudva azt is, hogy egyre inkább a múlt vagyunk, semmint a jövő. Köszönöm a figyelmüket."

Ünnepségek a szépvízi egyházközségben
április 21-én délelőtt ünnepélyes szentmise a 18 évesek részére.
április 29-én az idei elsőáldozók bemutatása (22-en) és ők a következők: Ambrus Ervin, Balog Andor, Balog
Melinda, Bardocz Szabina, Bejan gabriella Aurora, Boros Barnabás, Bőjte Boglárka, Deák gergő, Erőss-Imre
Brigitta, Fazakas Norbert, Ferencz zenkő, gábor hunor, gál zsombor, Imre Boróka, Imre Delinke, Kuna hanna,
Lukács hajnalka, Nagy Kristóf, Simon Sántus Kamilla, petrás Dávid, pora Ildikó, vaszi Kitti. A bemutatásnál mindenkit névsor szerint szólítottunk, ő válaszolt, hogy jelen, majd odament a hittant oktató tanárnőhöz, aki egy kitűzőt
adott át és a nyakában egy rózsafűzért helyezett el. Ezek után mindenik bemutatott elsőáldozó-jelölt két-két szakasz
verset szavalt el.
Május 6-án Anyák napján a vasárnapi ünnepélyes szentmise végén nagy szeretettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, több gyerek énekelt és versekkel is köszöntték az ünnepelteket.
Május 11-én templomunk örökös szentségimádási napja. Egésznapos szentségimádás van, amit a délutáni
ünnepélyes szentmisével zárunk be.
Május 19-én Csíksomlyóra zarándokolunk, nagyon sokan gyalogosan is.
Május 26-án örmény búcsú. Ünnepi szentmise 11 órakor. Főcelebráns és ünnepi szónok Ft. Szakács Endre
vikárius. Koszorúzás a templomkertben és utána ünnepi ebéd. általában 250 személy szokott részt venni ezen az
ünnepségen.
Május 27-én 25, 50 éves házaspárok és az 50 éves kortársak hálaadó ünnepsége a délelőtti 10 órás szentmisén.
Május 31-én Úrnapi ünnepségek és körmenetek.
június 3-án elsőáldozási ünnepség a fent felsorolt elsőáldozó gyerekekkel.
június 24-én, 12.30-kor Szent László búcsú, főcelebráns Nm. Buendia pápai nuncius, latin nyelvű szentmise
lesz. Ünnepi szónok Ft. puss Sándor jezsuita atya Kassáról.
június 27-én kint a Szent László Emlékhelyen tartunk búcsút 11 órától.
június 29-én Antal zoltán szépvízi diákónus pappá szentelése gyulafehérváron. A pappá szentelési szentmisén a szépvízi Szent László kórus énekel és zenél is. Úgy tervezzük, hogy három autóbusz indul majd Szépvízről
a papszentelésre.
GÁBOR ZOLTÁN plébános

Csíkszentmiklós és Csíkborzsova
április 29-én, vasárnap 12,30 búcsú Borzsovában, meghívott szónok Dr. Diósi Dávid.
április 30-án örökös szentségimádás Szentmiklóson.
Május 6-án elsőáldozás Szentmiklóson: ábrahám áron, Antal Emőke, Bakó Izabella, Deák Bálint, Erőss
Sarolta, Fülöp Krisztina, László Fülöp, pál patrik, péter Balázs, péter Dorottya, Sebestyén józsef, Sebestyén Réka,
Szabó hunor.
Május 10-én áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele ünnepe.
Május 13-án elsőáldozás Borzsovában: Balog orsolya, Demeter Kriszta, Lakatos Noémi, pál Dávid, Rusu
Alexandra, Tamás Attila-józsef, Walgraffe Máté.
Május 21-én örökös szentségimádás – Borzsova.
Május 26–27 Férfi kórustalálkozó – Borzsova.
június 17-én 40 éves kortárstalálkozó – Szentmiklós.
június 29-én papszentelés – gyulafehérvár, egyházközségi zarándolat.
július 1-jén 50 éves kortárstalálkozó – Szentmiklós.
július 1-jén Kovács józsef primiciája – Szentmiklós és Borzsova.
GYÖRGY MIHÁLY LEVENTE plébános
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Id. zakariás péter halálára
péter Bann író szerint, az embereknek alapjában véve csupán két kívánságuk van: sokáig élni és egyidejűleg fiatalnak maradni. E két kívánság sok
embertársunk részére megadatik, részben az orvostudomány ugrásszerű
fejlődése révén, másrészt az illető józan életvitele alapján. Ma már száz éves
életkor nem is olyan ritkaságszámba menő esemény. A legfrissebb statisztikák szerint Ausztriában 300 százévesnél idősebb ember él, Németországban 5000-nél is több. péter bácsit is százéves korában szólította az Úr
magához: jöjj derék és hű szolgám, menj be Urad örömébe. éveken keresztül elsőpéntekes volt, szentségekkel
megerősítve költözött el. Elköltözött szerettei, gyermekei köréből, akik mindent megtettek azért, hogy életének
utolsó évét elviselhetővé tegyék, betegségtől szenvedő testét és lelkét életben tartsák. próbáljuk az idős embereket
jobban megérteni, élettapasztalatukat pedig igyekezzünk nagyra értékelni és tanulni belőle.
péter bácsi iskoláit Szépvízen kezdte, de amikor 10 éves volt a bécsi mechitarista örmény szerzetesrend
növendékeket toborzott Erdélyből és így került 1928-ban Bécsbe, a legfogékonyabb életkorban, a mechitaristák kisszemináriumába, ahol 7 évet töltött el. ott tanult meg tökéletesen örményül, németül is és sokrétű, szerteágazó
műveltségre tett szert. Betegség miatt haza kellett jönnie, így nem fejezhette be tanulmányait. Ezért mondogatta
magáról, hogy ő nem egy tanult ember, hanem csak egy egyszerű iparos. (...)
Az 1930-as évek gazdasági válsága arra ösztönözte péter bácsit, hogy szakmát tanuljon. így került Brassóba,
ahol az úri szabóságot tanulta ki, majd már mesterként Kolozsváron dolgozott a II. világháború kitöréséig.
A háborúba magyar katonaként vonult be, mert akkor észak-Erdély Magyarországhoz tartozott, személyes
elmondása szerint két nagy erdélyi író, illetve költő, Wass Albert és áprily Lajos abban a században voltak tisztek,
ahol ő is szolgált. Ezzel a századdal a szlovéniai-osztrák határig sodródtak, ott fogságba estek, nagyon rossz és megalázó körülmények között 2 évet volt kénytelen eltölteni. Egy bombaszilánk a halántékán megsebesítette, mindig
emlegette, hogy egy 19 éves szlovén leány vérével mentették meg az életét.
hazatérésekor itt felénk már a kommunizmus dühöngött, ha valakinek volt valamije, azt szigorúan el kellett venni
tőle, vagyonelkobzások, emberek meghurcolása, beszolgáltatások, iparengedélyek bevonása napirenden voltak. Ezek a
körülmények nagyon megviselték és a családot anyagilag leszegényítették. Az 1960-as évektől a csíkszeredai „oltul”
szövetkezetnél dolgozott egészen az 1980-as nyugdíjazásáig. Csak a legjobb minőségben elvégzett munkával volt elégedett,
hanyagságot, fuserálást nem ismert. Nem 90 százalékos munkát, hanem 100 százalékot vállalt és végzett el nap mint nap.
péter bácsi 1918. június 10-én született Szépvízen, örmény kereskedő családban. Az egy évszázadot megélt
életében mély nyomot hagytak a forrongó történelmi események, többek között két világháborút kellett átélnie. A
sok embert megpróbáló nehézségek ellenére is megőrizte humorát, mindig tisztességes és becsületes ember maradt.
Egész életében szorgalmas és tevékeny ember volt, mély örmény vallásossággal párosulva. örménységét olyan
időkben is vállalta, amikor ez sokakra nem volt jellemző. Szót értett minden rendű és rangú emberrel. élő lexikona
volt a régi időknek, én is sok eseményt és történést hallottam tőle, de nagyon sokan keresték fel a világ minden
tájáról, turisták, riporterek, kirándulók, tudósok, tudományos kutatók, örmények és mások. Sokan visszatértek hozzá
több alkalommal is, már személyes jó barátságba ajánlván magukat, hozva ajándékként az elkészült cikket, riportot,
filmet, amikhez az anyagot péter bácsi szolgáltatta. Bogos Mária, Száva Tibor, zakariás Miklós, Murándin jenő,
stb. Erdélyi örmény gyökerek, Ararát folyóiratok. A tavaly nyáron kétszer is meglátogatta velem egy jereván-i örmény fiatal egyetemi tanárnő, aki régi könyvek szakértője és ismerője, dicshimnuszokat zengett nekem péter bácsi
memóriájáról és sokrétű örmény nyelvismeretéről, már amit én is megértettem az angol beszédéből.
1953-ben megnősült, egy lánya és egy fia született, 5 lányunokája és egy dédunokája van, akiktől ép elmével
búcsút tudott venni halála előtt.
Az 1970-es években meghívták a bukaresti örmény újság, a „Nor ghiang” szerkesztőségéhez munkatársnak,
de ő nem vállalta ezt a megtiszteltetést.
Fontosnak tartotta a kulturális örökség megőrzését, így menekített meg 100–150 éves fényképeket, családi leveleket,
imádságos és énekes könyveket, családi irattárat és több tárgyi emléket is. Segített a plébánián az örmény nyelvű
könyvek értelmezésében és elrendezésében. Többek között az is mottója volt: „az örmény fát is ültet, nemcsak kivág”.
Mi, akik ismerük, láttuk, hogy idős korában is jól ellátta magát, tevékenykedett, önálló özvegyi életet élt
gyermekei segítségével. Fanyar humorral emlegette „kicsi a nyugdíjam, de legalább jó sokáig adják”. A szenvedő,
kereszthordozó, de a feltámadt Üdvözítő jézus Krisztus legyen hűséges szolgájának jutalmazója!
GÁBOR ZOLTÁN plébános
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választottunk
Meggyőződésem, hogy kisebb-nagyobb figyelemmel, de mindenki követte az anyaországi parlamenti
választásokat és reménykedett, hogy számunkra kedvező eredmény fog születni. A nemzeti oldal fog
győzedelmeskedni. S hála Istennek, a győzelem be is következett. Külön öröm, hogy ehhez a sikerhez mi, az elszakított részek magyarjai is besegítettünk.
hogy mi volt a tétje ennek a választásnak, miért volt sorsdöntő a magyarság szempontjából, az a kampány
során vált teljesen világossá. Ez egy vagy-vagy választás, a szó szoros értelmében harc volt. Megmarad a kormány,
a kormányfő vagy mi is a Nyugat-európai államok sorsára jutunk. és rövid időn belül egy-két generáció, az ország
lakossága kicserélődik a migráció hatásaként. Ez pedig egy második Trianont jelentene a nemzet számára. Egy második Trianont pedig az ország már nem lenne képes túlélni.
Ez a felismerés, előrelátás az, ami a miniszterelnök, orbán viktor, ellenállását ilyen eltökéltté tette és
teszi a nyugati nyomásgyakorlással szemben. Nem hiába írta róla az egyik svájci újságíró: a magyar miniszterelnök olyan, mintha a jövőből jött volna. Előre látja az eseményeket és azok Európára és Magyarországra
gyakorolt hatásait. A szavazók nagy része pedig megértette, megértettük az üzenetet. S az x-ek a megfelelő
helyre kerültek.
Igen, ma már kényelmesebben harcolhatunk a hazáért. Nem visznek ki a harctérre, mint elődeinket. Nem
kell Kósa judit módjára meghalnunk, Doberdóban vagy a gyimesi szorosban a lövészárokban feküdnünk. Csak az
x-et kell a megfelelő négyzetbe behúzni.
Egy keleti mondás így szól:
„Egy évre készül, aki gabonát vet.
Tíz évre, ki gyümölcsfát ültet.
Legalább száz évre, ki gyermeket szül és nevel.
Egy évezredre, aki egy nép,
Egy nemzet lelkét adja vissza
S meg is tartja azt!"
Ez a gondolatsor egy másik, a magyarság kiemelkedő személyiségét, Márton áron püspökünket juttatja
eszembe. Az erdélyi magyarság sorskérdéseiben soha meg nem alkuvó vezetőt, aki hasonlóan nehéz helyzetben
visszaadta és megvédte lelkünket.
Azt mondják, hogy ilyen nagy vezetők száz évente ha születnek. A sors bizonyára tudja, hogy mikor van
szükség rájuk.
LAKATOS ISTVÁN

Foci hírek
április hónap folyamán elkezdődtek az edzések a három korosztály
számára – minden kedden és csütörtökön, 16 és 20 óra között.
16 óratól a kicsik, 17.30-tól a
közép, 18 órától pedig a nagy korosztály. Minden korosztály ingyenesen vehet részt az edzéseken.
A bajnokság programja követhető a Facebook Szépvíz MŰ csoportjában.
A csapatunk 5.800 lej értékben új
focimezeket (teljes felszerelést),10 új labdát, valamint két edzői sportrendet kapott
Timár Ernő csíkszentmiklósi lakostól.
A gyerekek és a szülők nevében
nagyon szépen köszönjük ezt a jelentős
anyagi tamogatást!
KUNA CSABA-TIBOR

Fotó: Szakács Adél
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Terepfutó verseny (Cross), megyei szakasz, Szépvíz 2018
2018. április 11-én került sor a hargita megyei
iskolásoknak, valamit középiskolásoknak kiírt terepfutó
versenyre a hargita Megyei Tanfelügyelőség szervezésében. A versenynek Szépvíz adott otthont és
lebonyolításában a szépvízi Nyírő józsef általános
Iskola segített.
A megyei körzeti verseny továbbjutói vettek részt
ezen versenyen, ahol az országos részvétel volt a cél.
Minden kategóriában (osztályonként) az első vehet részt
az országos versenyen.
17 iskola 81 diákja nevezett be a versenyre.
A következő eredmények születek:
V-VI. osztályos lányok - 800 m.
1. Dobos Mária Melinda – Kriza jános Iskola, Kápolnás
2. Dimény hajnalka – vitos Mózes Iskola, Csíkszentkirály
3. virág Eszter – Teodor Chindea Iskola, vasláb
V-VI. osztályos fiúk - 1000 m.
1. péter Miklós – Kriza jános Iskola, Kápolnás
2. Foht viktor – Tehnológiai Líceum, gyergyóholló
3. Csillag Csaba-Richárd – Majláth gusztáv Károly általános Iskola, gyimesközéplok
VII-VIII. osztályos lányok - 1200 m.
1. Reucescu Raluca – Tehnológiai Líceum, gyergyóholló
2. Ladó Kincső – józsef Attila Iskola, Csíkszereda
3. Forika Erika – Elekes vencel Iskola, gyergyótekerőpatak
VII-VIII. osztályos fiúk - 1500 m.
1. Koós Krisztián – Elekes vencel Iskola, gyergyótekerőpatak
Fotó: Szakács Adél

2. Blága Csongor – Szent Erzsébet gimnázium,
gyimesfelsőlok
3. gál hunor – Nagy Imre Iskola, Csíkszereda
IX –XII. osztályos lányok - 1500 m.
1. Telekfalvi Krisztina – Tamási áron Elméleti Líceum,
Székelyudvarhely
2. Spaciu Andreea Nicoleta – Tehnológiai Líceum, gyergyóholló
3. Dandu Narcisa – Tehnológiai Líceum, gyergyóholló
IX –XII. osztályos fiúk - 2000 m.
1. Todor Nándor István – Szent Erzsébet gimnázium,
gyimesfelsőlok
2. Balazs Simon – Segítő Mária Teológiai Líceum, Csíkszereda
3. Dandu petrisor Calin – Tehnológiai Líceum, gyergyóholló
A szervező tanárok - Borbély Botond testnevelés
szakos tanfelügyelő, Kuna Csaba, László Balázs,
Benedek Katalin, pitó Noémi testnevelő tanárok
köszönetüket fejezik ki a résztvevő iskolák diákjainak,
valamint kisérő, felkészítő tanáraiknak a versenyen való
részvételért és sok sikert az országos versenyen!
A rendezvény támogatói: hargita Megyei
Tanfelügyelőség, Szépvíz polgarmesteri hivatala,
Szépvízi páloskola Alapítvány, Szépvízi Sajtgyar,
Kishavas panzió.

