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A

tavasz folyamán e-mailben értesítettek, hogy a
Virágos Magyarország versenyt kiterjesztik a határon túli magyarlakta településekre is.
Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny –
versenyfelhívás, 2019
A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának
ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos
gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti
és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a verseny szervezőbizottsága a környezetszépítő kezdeményezésen keresztül is
szeretne nyitni a határon túli magyarlakta települések felé.
Így 2019-ben először, hagyományteremtő szándékkal
erdélyi települések is nevezhettek a versenyre.
Nagyon örültem a felhívásnak, hiszen amint azt mindnyájan tudják, nagyon sokat foglalkoztunk, immár több
mint húsz esztendeje, a környezetünk alakításával, annak
kellemessé tételével.
Falugyűléseken külön fejezetben tárgyaltunk a környezetünk tisztántartásáról, virágok, cserjék telepítéséről, fák
ültetéséről, terek alakításáról, épített örökségünk védelméről, azok restaurálásáról.
Ilyenformán, ilyen előzményekkel a tarsolyomban természetes volt, hogy benevezünk a meghirdetett versenybe. Jeleztük is, hogy nagy örömmel veszünk részt,
hiszen minden alkalmat megragadtam az elmúlt időben,
hogy községünk hírét, hírnevét, ahol csak lehet öregbítsen, fényezzem.
Nem egy előzmények nélküli felhíváshoz csatlakoztunk, hanem egy olyanhoz, amellyel sok éve foglalkozunk: környezetünk, életterünk, szülőföldünk.
Az pedig nem lehet más, csak olyan, amilyenné formáljuk, ahogy alakítjuk. Valószínű, sokan emlékeznek falugyűléseken mondogattam, hogy ez alapján ítélnek meg.
Nem megérzés, vagy nem a vetélkedőre való felkészülés volt a sokéves tevékenység, hanem lépésenként felépített környezetformálás, majd tudatformálás, mely a
mai napig sem fejeződött be.
Visszagondolva, hosszú, de többé-kevésbé sikeres tevékenység volt, még akkor is, ha messze van a vég, a gondozott környezetünk.
Ha megengedik, az alkalmat kihasználva, néhány dologra
emlékeztetném a tisztelt községlakókat, időrendi sorrendben.

Az első időszakban a községnek nem volt szeméttároló
gödre, de volt szemetes faluvég, minden mezőre vezető
utcavégen kivétel nélkül. 1998-ban szemétgödröt ástunk,
majd lassan-lassan megszüntettük az utcavégeken a szemetet, nem könnyen, hisz nagy vészveréssel járt. De az is
a történethez tartozik, hogy 2005-ben Szépvíz község volt
az első csíki település, amely szerződést kötött a szemétszállító vállalattal, szervezett szemétgyűjtés céljából. Ez
sem ment félkézből. De ugyanilyen nehézkesen haladt a virágok telepítése is. Segítségért a néhai Kalamár Albert tanító bácsihoz fordultam, és ő ajánlotta a büdöskét, melyet
az állatok nem bántanak - a lakosságnak az volt az aggodalma. Ma, ennyi esztendő után, kijelenthetem, hogy a tehenek nem tettek kárt a virágokban. Az első időszakban a
községközpontban, majd 2007-től a Faluszépítési és virágosítási vetélkedő indításával már nagyobb sikerrel szélesedett a gondozott virágos környezetre vágyók tábora. Hála
Istennek, sok ember csatlakozott, igazolva kezdeményezésünk helyességét. Ezúton is nagyon köszönöm!
Folytatás a 3. oldalon.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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10 éves a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület
Felejthetetlen élményben volt részük azoknak, akik okEz alkalomból a Hargita Nemzeti Székely Népi
tóber 24-én együtt ünnepelték a Hargita Víz „Közösségi Együttes folklórműsorával látogattak el a vízszolgálFejlesztési Egyesület” és a Harvíz rt. megalakulásának tató szolgáltatási területe településeire, így Csíkszenttízéves évfordulóját a csíkszentmiklósi kultúrotthonban. miklósra is.

KözérDEKű INForMáCIóK
orvosi rendelők községünkben
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.

SzépVÍz KözSég öNKéNtES tűzoltóAlAKulAtA A 0761130217-ES
tElEFoNSzáMoN HÍVHAtó.

tisztelt Ügyfeleink!
Az rDE Huron szemétszállító
vállalat 2019. november 15–17.
között üveghulladék gyűjtési kampányt szervez Szépvíz községben.
November 15-én, pénteken, kapuról kapura haladva fogjuk gyűjteni az üveghulladékot (kizárólag italos és befőttes
üvegeket zárókupak nélkül). Kérjük a kedves lakókat, jogi
ügyfeleket, hogy reggel 7 óráig helyezzék ezen hulladékokat a kapuk, munkapontok elé.
továbbá elhelyezhetik az üveghulladékot november 15–
17. között az alábbi helyszíneken kihelyezett konténerbe:
– a szépvízi községháza parkolójában;
– a csíkborzsovai kultúrotthon parkolójában;
– a csíkszentmiklósi kultúrotthon mellett.
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi
korlátozás nincs.
Kérjük, ne helyezzék az újrahasznosítható üvegek közé
a következőket: vegyszeres üveg, ablak- és fémszálas
üveg, villanykörte, szemüveg, tükör, fénycső, stb.
Köszönjük az együttműködést!
TEGYÜNK EGYÜTT
KÖRNYEZETÜNK
VÉDELMÉÉRT!

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz tibor.
Munkatársak: András róbert, András Ildikó, dr. balogh Attila, Császár Klára, Demeter Emőke-gizella, Ferencz Angéla, Fikó Szilveszter,
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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Virágos Szépvíz
Folytatás az 1. oldalról.
Visszatérve az alapgondolathoz, a Virágos Magyarország vetélkedőre való felkérésnek eleget tettünk, majd a
nyár folyamán budapestről érkezett egy nagytiszteletű bizottság Dr. Csemez Attila a Szent István Egyetem professzor emeritusa, tájépítészmérnök, a tájépítészeti és
településtervezési Kar, tájtervezési és területfejlesztési
tanszék vezetője vezetésével.
A zsűri a szakmai értékelésekor fokozottan figyelt a
következőkre:
a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére;
a fenntarthatósági és fejlesztési tervekre;
a település zöldfelületi programjára, fejlődésére;
a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására;
a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére,
látogató- és vendégbarát szemléletére;
az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére
és stratégiai gondolkodására;
a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos
programjaira és eredményeire;
a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energiafelhasználásra.
Ezen kritériumrendszer és a sok feltett kérdés közepette bemutattam községünket, tevékenységünket, a környezetünk alakításáért tett lépéseinket, a Szent lászló
Emlékhelyet is beleértve. Nagyon jóleső érzés volt számomra, hogy ez irányú tevékenységünket ilyen nagy tudású szakembereknek mutathattam be, lévén hogy
mindnyájan professzorok, egyetemi tanárok, tájépítő
szakemberek voltak. Majd teltek a napok, eltelt a nyár és

október 4-re meghívást kaptam a budapesti Szépművészeti Múzeumban tartandó díjátadó ünnepségre.
Eleget is tettem ezen meghívásnak, több száz anyaországi és határon túli polgármester kollégámmal. Csodálatos környezetben, csodálatos szervezésben felemelő
érzés volt hallani, hogy községünk megnyerte a versenyt
a határon túli települések kategóriájában.
Igen, tisztelt Szépvíz község lakói, az önök helyes
hozzáállásával, munkájával sikerült egy olyan környezetet
teremtenünk, amelyre nemcsak az áthaladók mondják,
hogy milyen virágos, rendezett település, hanem az anyaország szakbizottsága is így látja. Ez is igazolja kezdeményezésem, munkánk helyességét.
Nagy büszkeség volt átvenni az emléklapot és az azzal
járó félmillió forint juttatást. Nagy büszkeség volt hallani
településünk nevét és a méltató beszédet.
Ennek szellemében kérek mindenkit, hogy együtt tegyünk a továbbiakban is környezetünkért és legyünk
büszkék erre a helyre, melyet úgy hívunk, Szülőföld.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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Káposztavágás és -vásár a Nádon XII. alkalommal

I

dén is szervezett és ünnepi körülmények között került sor a Nádi
Káposztavágásra és -vásárra. A rendezvényre a kora reggeli toborzóval
hívták ki a dűlőbe a községbelieket,
így fúvósok kíséretében vonulhattak
fel a nádi káposztaföldekre a csatlakozók. Amíg a gazdák sikeresen betakarították az idén közepesnek ítélt
káposztatermést, addig a színpadon
javában zajlottak a kulturális műsorok. Az idei meghívott vendégtelepülés Csíkrákos község volt. A
csíkrákosi hagyományörző néptánccsoport, illetve az ugyancsak csíkrákosi gerendely férfikórus mellett
felléptek a csíkborzsovai citerások, a
marosvásárhelyi Fagyöngy Citerazenekar, a csíkszeredai nyugdíjasok dalköre, a Csíkborzsovai Férfikórus,
illetve a csíkszentmiklósi csőszpárok
is a csősztáncukkal. A csíkszentmiklósi kisiskolások előadása, a székelyruhába öltözött gyerekek, a sok
mosolygó szempár felejthetetlen élményt nyújtott a jelenlévők számára.
Az előadásokkal párhuzamosan
zajlott a már hagyományosnak mondható káposztás ételek főzőversenye.
Az Erdélyi Népi Ízörző lovagrend
tagjai, Jánossy Alíz, geréb Viola és
Fagarasan tibor zsűritagok szerint a
csapatok évről-évre fejlődnek, egyre
finomabb ételekkel neveznek be a

Fotók: Daczó Dénes

versenyre. Idén az első helyet a Visit
Harghita csapat vitte el, akik háromfogásos menüvel készültek. Második
lett a Szépvízi ápolóközpont csapata,
míg a harmadik díjat idén a CsIE csapata vihette haza. A rendezvényre látogatók a szépvízi káposztából készült töltöttkáposzta mellett a benevező csapatoknál – Madéfalva, gyimesfelsőlok, gyimesközéplok és
Csíkmadaras önkormányzatai, lúcs
község, KáposztaNyírők, CsIE, Hargita Közösségi Fejlesztési társulás,
Csíkszentmiklósi Hentesek, Felcsík
Kistérségi társulás – sok finomságot
megkóstoltak. A szervezők nevében
köszönjük a KáposztaNyírők és a
CsIE csapatának, hogy a felajánlották
a fellépők étkeztetéséhez a versenyen
főzött káposztás ételüket.

A termelők mellett szép számban
érkeztek vásárolni vágyók is a frissen
vágott káposztából, amelynek mára
már igen jó híre van, hisz sok gazda
igyekszik a hagyományos, vékonylevelű, lapos fejű káposztát termelni. A
polgármesteri hivatal, többek között,
ennek a jóhírű káposztának a termelésében is próbál segíteni, hisz az öntözőrendszert kiépítése után, a
felhagyott parcellákat bérbe vette és
az elkövetkező években már magot,
vagy palántát is igyekszik adni a termelőknek.
A vásári hangulatot a káposzta eladása mellett termékvásár is elősegítette,
ahol helyi és környékbeli termelők kínálták portékáikat. Vásárolhattak többek
között tej- és hústermékeket, mézet, lekvárokat, gyümölcsleveket, zöldséget, kerámiát, kézzel készített ékszereket.
ugyancsak ezen a napon díjazták
az „Őszi betakarítás gyerekszemmel
Szépvíz községben” címmel meghirdetett rajzverseny nyerteseit. A szépvízi Nyírő József általános Iskola
tanulói azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le, milyen az ő szemszögükből
az őszi betakarítás, mi jellemző rá, hogyan zajlanak a munkák és ők hogyan
kapcsolódnak be, vesznek részt a
községben zajló munkálatokban. A
programot a Hargita Megye tanácsa
által meghirdetett ifjúsági programokra leadott és pozitívan elbírált pályázat segítségével valósította meg a
Szépvízért Egyesület.
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az ünnepség szervezésében és lebonyolításában segítettek, illetve azon szervezeteknek, akik anyagilag is támogatták a XII. Szépvízi Káposztavágást és -vásárt.

Szépkorúak napja

csak ebben az esztendőben, az elmúlt 10 hónap alatt, 14-en távoztak az élők sorából, ezekből tízen szépkorúak voltak.
Az előadás után terített asztal mellett folytatódott a bedén, október 20-án, vasárnap került sor a borzsovai
szélgetés, ezt követően geréd Marcsa néni, ki idén töltötte a
szépkorúak köszöntésére. Az ünnepi szentmise keretén
100. életévét imádkozott értünk, falustársaiért, a magyarság
belül lászló Mária Magdolna szavalatának, majd györgy
fennmaradásáért és megköszönte a szervezők munkáját.
Mihály levente és gergely Fülöp plébános uraknak köEgy közös fénykép után onodi lajos bácsi és Sárig
szönhetően, úgy az ünnepelteknek, mint a résztvevő falustibi bácsi citerái kíséretében előkerült egy néhány régi
társaknak, felejthetetlen élményben volt részünk.
népdal és nóta is.
A szentmise után a kultúrotthonban folytatódott az ünAz ünnepeltek arcára tekintve remélhetően sikerült egy
nepség. Az egybegyűltek köszöntése után községünk polpár óráig örömet szerezni mindenkinek. A cél az, hogy
gármestere szólt az ünnepeltekhez, aki kihangsúlyozta,
érezzék, észleljék, nincsenek elfelejtve és közösségünk,
hogy a közösség életében milyen fontos szerepe van az
ha nem is hozza mindig nyilvánosságra, akkor is tiszteidős korosztálynak.
lettel és szeretettel van irántuk.
Ezt követően a borzsovai balogh Ignác általános Iskola
A házigazda így köszönt el az ünnepség végén: „A
tanulói táncos műsorral köszöntötték az ünnepelteket, majd
jövő évi viszontlátásra! A jelenlét kötelező!”
az újonnan alakult Citerások előadása következett.
tekintettel arra, hogy évről évre immár 19 éve megEbben az esztendőben azokkal együtt, akik 1949-ben
kapjuk a szükséges segítséget, szeretnénk megköszönni a
látták meg a napvilágot, 82-en kaptak emléklapot és egy
gyerekeknek, fiataloknak, akik részt vesznek ezeken az
szál virágot.
ünnepségeken, a szülőknek, illetve nem utolsósorban a
Úgy a templomban, mint a kultúrotthonban, többször elpolgármesteri Hivatalnak és a helyi közbirtokosságnak.
hangzott a következő gondolat: „Addig mondjuk, hogy szeKOVÁCS TERÉZ, KOVÁCS KÁROLY
retünk és azt mutassuk is ki, míg van kinek (kiknek).” ugyanis
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tájházak Hete

A

z idén is, a Hargita Megyenapok keretén belül, sor
került a tájházak Hetére. A mintegy másfél tucat
néprajzi gyűjtemény között a szentmiklósi tájház is
részt vett a programok szervezésében, lebonyolításában. Nem az első eset és reményeink szerint nem is az
utolsó. Nemcsak azért, mert falunk ismertségét növeli,
hanem ami lényegesebb, a programban résztvevő gyerekek a foglalkozás során népi kultúránk megismerésében tesznek egy-egy lépést előre. Megerősítvén
azokat a hajszálgyökereket, melyek múltunkat és jelenünket kötik össze. és természetesen ez a folytonosság
biztosítja a jövőnket is. Erősíti a nemzethez való tartozás tudatát. Amint a cserkészet, a néptánc oktatása, a
természetjárás, stb. szolgálja ugyanezt a célt. A lelki
kötődés megerősítése a szűkebb és tágabb értelemben
vett közösséghez. Köszönet érte azoknak a pedagógusoknak, akiknek szívügyük a közösségünk szellemi értékeinek átörökítése. Még azon az áron is, hogy
szabadidejükben, minden ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a munkát. Ebben az évben is, mint oly sokszor,
Erőss Judit tanítónő és éva óvónéni voltak a foglalkozás vezetői.
Ennek a több, mint száz éves háznak a kiállított tárgyak amúgy is egy különleges hangulatot kölcsönöznek. Ahogy egy látogató fogalmazott, itt lelassul az idő,
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a lélek megpihen. De amikor gyermekzsivajjal, énekszóval telik meg a kis épület, az maga a gyönyörűség.
és közben szorgosan járnak a kezek, formát kapnak az
előre előkészített varrásminták. Két órányi öröm, sikerélmény, jókedv, közösségi élmény a része annak a
gyermeknek, aki részt vesz a tevékenységen.
Az már csak hab a tortán, hogy anyaországi család
kopogtatott be a tájházba, hogy meglátogassa a kiállítást. Mondanom sem kell, hogy a család nem az a
tápos fajta volt, aki az elszakított nemzetrészeket románnak, szlováknak, ukránnak, stb. nevezi és aki élvezvén az anyaország, a nemzet védőernyőjét,
bélféreg módjára, szellemi sötétségben él és virul. A
látogatás után kellemesen elbeszélgettünk a vendégekkel. A házból kihallatszó népdal megkoronázta a
találkozás élményét.
LAKATOS ISTVÁN
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A 100 tagú székely férfikórus

b

izonyára mára már sok Hargita és Kovászna megyei
dalszerető hallott, olvasott róluk vagy hallotta énekelni a 100 tagú székely férfikórust székely megyéink valamely településének színpadán vagy templomában.
A száztagúnak elnevezett dalcsoport 2014 óta működik,
a két megye régi és nagy hírű férfikórusaiból összeállva,
hozzánk csatlakozva a fiatalabb nemzedék is, és utóbb a
harmadik székely megye, Maros megye dalszerető Harmónia együttese. Csak azok kedvéért, akik még nem ismernek
bennünket, felsorolom kórusainkat: a székelyudvarhelyi
Székely Dalegylet Férfikórus (karmester bartalis Izabella),
a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfi Dalárda (karmester Jakab
árpád), a gyergyószentmiklósi Ipartestületi Férfikar (karmester Málnási Katalin), a Csíkborzsovai Férfikórus (karmester Ványolós András) és a marosszéki Harmónia
Dalcsoport (karmester Simon Kinga).
Az idei nyárutón megrendezett Marosvásárhelyi Forgatagban mi is ott voltunk, énekeltünk.
A házigazda bereczki Sándor, a Marosszéki Harmónia
Egyesület elnöke szorgalmas, állhatatos munkájának
eredményeként augusztus 31-én este a gyönyörű marosvásárhelyi Kultúrpalotában telt háznál mutatkozhattunk
be. A sok emlékezetes és sikeresnek mondható fellépésünk sorában ez egy kiemelkedő momentum volt!
A megújuló palota szelleme, légköre kihozta a dalos férfiakból a lehető legjobbat azzal a műsorral, amelyet karvezetőink segítségével, közreműködésével a közönség elé vittünk.
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Az alábbi szerzők dalai hangzottak el: Erkel Ferenc,
Huszka Jenő, bárdos lajos, robert pappert, Wolfgang
Amadeus Mozart, gárdonyi zoltán, Kodály zoltán, Karai
József, Franz Schubert.
A férfi dalosokat köszöntötték: péter Ferenc, a Maros
Megyei tanács elnöke, Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere. Mindketten kiemelték és hangsúlyozták annak a jelentőségét, hogy a székely férfikórus
nagymértékben gazdagította az amúgy is nagyon gazdag
Forgatag palettáját. Fenségesen csendült fel a sok-sok férfitorokból a világ és a magyar dalkultúra jó néhány
gyöngyszeme.
évenkénti találkozásainkat, együtt-éneklésünket erősítjük a közös próbákkal, kirándulásokkal. Székelyvéckén
táborban vettünk részt. Itt alkalmunk volt elámulni, hangosan is véleményt nyilvánítani a jó falugazda látható, ízléses eredményein. Fekete pál polgármester és a 100 tagú
székely férfikórus céljai megegyeznek: nemzeti, nyelvi és
keresztény identitásunk megőrzése, erősítése, fenntartása;
felbecsülhetetlen értékű hagyományaink ápolása; együtt
énekelni a nemzeti összetartozás jegyében.
Hála a házigazdának, a dalos testvéreknek, a karmestereknek, az anyagi támogatóinknak (pályázati lehetőségeken keresztül) mindez ezúttal is sikerült a VII.
Marosvásárhelyi Forgatagon, a tizenegyedik szereplésünk
alkalmával.
VARGA ISTVÁN tiszteletbeli elnök
Székelyudvarhely
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Klímaválság. Mi az, komám, eszik vagy isszák?

b

izonyára mindenki hallott már a
klímaválságról. lassan a csapból
is ez folyik, sőt fokozatosan a környezetünkben is tapasztaljuk kisebbnagyobb megnyilatkozásait: késői fagyok, jégesők, egyszerre lezúduló
nagy mennyiségű csapadék, árvizek,
majd hosszú száraz időszakok, fojtogató kánikula. Mindez annak köszönhető, hogy exponenciálisan növekedik a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok mennyisége a légkörben,
ettől megnő az átlaghőmérséklet (van
ahol 5-7 fokkal, van ahol csak 0,5
fokkal, de világátlagban kb. 1,5 fokhoz közelítünk az iparosodás előtt
mért értékhez képest), olvadnak a jégtakarók, és ez olyan légköri és óceáni
áramlatoknak változtatja meg a struktúráját és mozgását, amelyek az általunk megszokott éghajlatot és időjárást meghatározták. Az időjárás változása (főleg a tartós szárazság egyes
területeken) ugyanilyen komplex és
szinte megjósolhatatlan változásokat
hoz majd a társadalom keretén belül
is, aminek szintén érezzük már a szelét: milliós nagyságrendű migrációhullámok a száraz éghajlatú területekről a vízben és termőtalajban gazdagabb területek fele, a termőterületek nagyságának csökkenése magával
hozza az élelmiszertermelés problémáját is, a termőterület növelése érdekében kivágott erdők megszünésével több ezer parányi és nagytestű állatfaj pusztul ki, ami magával
vonja a növények változatosságának
(a biodiverzitás) csökkenését is, ez
pedig kedvez az invazív fajok elterjedésének, amelyek nemcsak a monokultúrában ültetett erdőket és haszonnövényeket pusztítják majd, hanem
nagy eséllyel olyan, emberekre veszélyes vírusok, baktériumok terjedését is elősegítik, amelyekre nem
vagyunk felkészülve.
Nem véletlen tehát, hogy egyre
jobban foglalkoztatja a közvéleményt
ez a téma. Egyre sürgetőbb, hogy
megoldást találjunk. és ami további

nehézség, hogy ennek a megoldásnak
globális szinten kell működnie. Mind
a 7,5 milliárd embernek a Földön
hozzá kell járulnia, hogy ez a megoldás működjön. Függetlenül az anyagi
életszínvonaltól, a lakóhelytől, nemzeti és vallási hovatartozástól, iskolázottsági szinttől vagy bőrszíntől. A
létünk a tét.
természetesen minden embernek
másak a lehetőségei, így más formában, más szinten tud hozzátenni
ehhez a globális megoldáshoz. Amit
viszont több kutatás is igazolt, hogy
ugyanúgy szükség van az emberek
alulról jövő kezdeményezéseire és a
nagyobb hatással bíró multinacionális
cégek és politikusok rendszerszintű
változtatásaira is. bár sokkal egyszerűbb mindenki részéről hárítani a felelősséget, nem a VAgy, hanem az
éS típusú szemléletmód hozhat eredményt. Ha az egyéni kis változtatások
elérik a kritikus tömeget, nyomást
tudnak gyakorolni a multinacionális
cégekre és a politikumra is, hogy
azok is változtassanak. Ezek a változások szélesebb körben tudják kiterjeszteni a fenntarthatóbb megoldásokat a társadalomban. De tudnunk
kell, hogy ezek a szereplők csak anynyit fognak változtatni, amennyi nem
befolyásolja számottevően a profitjukat, hatalmukat. Ezért további nyomásgyakorlása kell az alulról jövő
szerveződéseknek, hogy még draszti-

kusabb változásokat kényszerítsenek
ki a nagy döntéshozókból, és így tovább. Ez egy oda-vissza hatás, ezért
fontos megértenünk, hogy nem szabad várni, hogy majd a politikusok, a
törvények, a multicégek megoldják a
problémát.
Mondok egy példát. A széndioxid kibocsátásért felelős az ipar, a
közlekedés, a mezőgazdaság, a
háztartások fűtése-hűtése, stb. A
nyugati társadalomban pedig egyik
nagy ludas a pazarlás. Azzal a szlogennel, hogy megkönnyítsék a
munkánkat, így több szabadidőnk
lehessen, bevezették az egyszer
használatos tárgyakat. Szabadidőnk több nem lett, viszont elárasztott bennünket a szemét,
ráadásul hatványozottan több erőforrást használunk fel (a bolygón
található korlátozott mennyiségből) egy-egy eszközünk gyártásához, hogy azt 5-10 perc használat
után eldobjuk. Amikor azt mondom
„egyszer használatos”, legtöbb embernek a műanyag tányérok és poharak jutnak egyébe. Esetleg a
szívószál. Viszont ha végiggondoljuk, mi minden egyszer használatos
a környezetünkben, megdöbbenünk.
A konyhában a konyhai papírtörlő,
a papírszalvéta, az alufólia, a frissentartó fólia, sütőpapír, celofán,
mosogatószivacs, konyhai gyújtó,
és persze a szemeteszsák.
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A fürdőszobában a papírzsebkendő, az arclemosó vattakorong, a
fültisztító pálcika, az eldobható borotva, a nedves törlőkendő (ami ráadásul műanyag, de úgy kezeljük,
értsd, dobáljuk szét, mintha lebomlana), az eldobható pelenka, pelenkázó alátét, melltaró betét, intimbetét,
tampon, tisztasági betét és a wc papír.
Ezen kívül ide tartozik a lufi, az elviteles kávéspohár, az elviteles ételek
műanyag dobozai, a vágott virágból
kötött csokrokat körbebugyoláló
halom műanyag díszítés, és ha már itt
közeleg halottak napja, akkor igen, az
a sok műanyag mécses is, amit kihordunk a temetőkbe, és még sorolhatnánk. és mindezek mellett természetesen ott vannak az élelmiszerekkel és egyéb dolgokkal bekerülő
csomagolóanyagok: kisebb és nagyobb zacskó, tejföles/joghurtos
pohár, műanyag csomagolás, amibe a
sajt van csomagolva, papír-műanyag
kombináció, amibe a felvágottakat
csomagolják, és a zizegős zacskó,
amibe a nasit/édességet/chips-et stb.
csomagolják, papírtasak, amibe a
péksütit teszik (jobb esetben), a kozmetikumok flakonjai, a tisztítószerek
flakonjai, víz/üdítő/sör flakonjai,
tejes/üdítős papírdoboz (ami persze
nem csak papír), a nagy kartondobozok és a sok műanyag kitöltő anyag
és még számtalan más csomagolás.
Ezek mind-mind egyszer használatosak. A kőolajat kiszivattyúzzák, a
fákat kivágják, az altalajkincseket kibányásszák, szállítják, feldolgozzák,
a termékeket legyártják sok-sok víz
és vegyszer felhasználásával, majd
megint szállítják sok-sok üzemanyag

elpöfékelésével, mi megvesszük, hazavisszük, 10 perc múlva eldobjuk,
jobb esetben a szemetesbe, a ház elől
a kukásautó elviszi sok-sok üzemanyagot elhasználva (és ha a flakonokat nem tapossuk laposra, akkor tér
még kettőt-hármat), lerakja a hulla-

déklerakóra, amit sok-sok millió euróból, sok-sok erőforrást felhasználva
megépítenek, és sok-sok lejből fenn
kell tarsanak a világ végezetéig (állandóan figyelve, hogy nehogy a
csurgalékvíz, ami rettentően veszélyes, a talajvizekbe szivárogjon, vagy
a nem megfelelő metángáz elvezetés
miatt a szemétdomb felrobbanjon).
ráadásul elveszi a hasznos területet,
ahol élelmiszert lehetne termelni.
Minél többet szemetelünk, annál több
a lerakó, annál kevesebb a termőterület. Mindezt 10 perc használat miatt.
Ez az igazi pazarlás.
és akkor térjünk vissza a példánkhoz. Ha én és önök közül egyre többen nem fogadjuk el ezeket az
egyszer használatos termékeket, például a műanyag dobozos joghurt
vagy tejföl helyett az üvegbe csoma-

goltat választjuk, akkor a kereskedő
statisztikájában megjelenik, hogy az
üveges joghurt eladási adatai megnőttek, a műanyag dobozos csökkent, így
legközelebb az üvegesből rendel többet. A műanyag dobozos joghurtot
termelő látva a kisebb rendeléseket,
megfontolja, hogy jobb lenne neki is
átváltani üveg csomagolásra, ha a piacon akar maradni. Így egyre több
lesz az üveges joghurt az üzletekben,
egyre többen fogják azt választani
azok közül is, akik amúgy nem vásárolnak tudatosan. Ezalatt az idő alatt
az emberek háztartásában erősen
megnő a befőttesüveg mennyiség,
már nincsen szükségük többre. Így
megint megjelenik egy alulról jövő
kezdeményezés az emberektől, miszerint olyan üveges joghurtot választanak, amelyik csomagolását a
termelő visszagyűjti és sterilizálva
újra használja. Ez megint elindít egy
változást a piacon a termelők irányába, így egyre több termelő fogja
visszagyűjteni és újrahasználni a
csomagolását.
Ilyen folyamatokat indított el a
közelmúltban a csomagolásmentes
vásárlás mozgalma, a hulladékmentes életmód (zero waste), a bio és
helyi termékek reneszánsza, a fogyasztói társadalom megtagadása, a
repülés visszautasítása, a telekocsi
mozgalom, a slow (vagyis lassú)
életmód terjedése és sok más alulról
szerveződő kezdeményezés, ami
egyre közelebb visz a körkörös gazdasági modellhez. Ezekről majd részletesebben mesélek a következő
cikkekben.
HABA TÜNDE

1600–2100
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KArAtE
Fennállásának huszadik évébe lépett a SIC -Szépvíz
Karate - Do Sportklub. örömmel tölt el, hogy a jubileumi
évet népes csapatlétszámmal kezdhettük el, ugyanis alig
páran morzsolódtak le a nyári szünet során, és a szeptemberi nyílt edzések következtében 7 új taggal bővült lelkes
csapatunk. Jelenleg 28 aktív taggal büszkélkedhetünk.
Meggyőződésünk, hogy a változatosság erősebbé teszi a
csapatot, ezért a közelgő versenyek előtt fontosnak tartottuk egy kis csapatépítő tevékenység beiktatását a programunkba. október 14-én és 16-án a csíkszeredai mászó
központba látogattunk. tapasztalatból tudjuk, hogy a különböző csapatépítő programok nagyon pozitívan hatnak
a teljesítményre is. ráadásul az új tagoknak egyáltalán
nem egyszerű beilleszkedni egy olyan közösségbe, ahol
már évek óta ismerik egymást a többiek. Igyekszünk min-
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dent megtenni azért, hogy senki se lógjon ki a sorból, a
régi sportolóink közös élményeket szerezzenek a kezdőkkel, ezáltal jobban megismerjék egymást.
Mivel a közeljövőben két verseny is kilátásban van, az
ismerkedés, visszazökkenés mellett keményen készülünk
a megmérettetésekre, az év végi övvizsgára is. Edzéseink
a megszokott időben és helyen zajlanak:
Hétfőn és szerdán 17:00–19:00 óra között a szépvízi
sportteremben.
A továbbiakban is várjuk a karate iránt érdeklődők jelentkezését. bővebb információk a csapatunk Facebook
oldalán vagy Szatmáry Domokos zsolt mesternél kaphatóak a 0748 809 556-os telefonszámon.
SIC–Szépvíz Karate–Do
csapata

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!

