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AZ ÚJ TANÉV

Szépvízi első osztályosok Miklós-Sántus Judit tanítónővel
„Osztani magad, hogy sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál.
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”
-Váci MihályA fenti versrészlet nemcsak bevezető, hanem biztató is mindannyiunknak, akik közvetve vagy közvetlenül
részt veszünk a nevelésben, tanításban.
A biztatás nagyon fontos, hiszen a 21. század
egyre nehezebb feladatokkal ruházza fel, teszi bonyolulttá
az iskolát.
Az új tanév kihívást kell jelentsen minden iskolába
járó gyerek, őt tanító pedagógus és szülő számára, hiszen
nagyon sok változásnak nézünk elébe. A kihívás mellett
ugyanakkor az iskolának erősítenie kell mindenkiben az
összetartozás, a közös nyelv és kultúra erejét,
éppen a sokféle változás miatt.
A 2012-2013-as tanév egyik újdonsága, hogy
Szépvízen végre sikerült elindítani azt a napközit, aminek

működésére már nagyon régen vártunk. Ebben a napköziben jelenleg 17 óvodás tölti kellemesen és hasznosan
mindennapjait, óvónőjük, Szakács Beáta vezetésével. Az
intézmény reggel hét órától délután öt óráig működik. Az
ebédet és uzsonnát a csíkszeredai Taverna vendéglő
biztosítja.
A tanév második újdonsága az úgynevezett előkészítő osztály. A szépvízi, szentmiklósi, borzsovai iskolák
alsós évfolyamai gyarapodtak ezzel az osztállyal. Ez az
előkészítő évfolyam Szépvízen külön osztályként indult,
Szentmiklóson és Borzsovában ezek a gyerekek összevont osztályokban tanulhatnak. Mi, pedagógusok, reméljük, hogy a sokféle változás a gyerekek javát szolgálja,
hogy ezeknek az újításoknak mi is meg tudunk feleni.
Bízzunk abban, hogy a tisztelt szülők, nevelők
ebben a tanévben is segítőtársaink, munkatársaink lesznek, s
közösen – a gyereket tartva szem előtt – oldjuk meg
a problémákat, konfliktusokat.
Péter PiroSka
igazgatóhelyettes
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FAluköZössÉgüNkÉrT
TeVÉkeNykedőkeT díJAZTAk
Mint minden évben, idén
is a Szent lászló-napok alkalmával díjazták a közösségünkért
kimagaslóan sokat tevékenykedő
személyeket. A pro Communitasdíjat a községházán dísztanácsülés keretén belül adták át
községünk tanítóinak: Szépvízről
kánya Magdolnának, ferencz
Teréznek és Miklós gézának,
Csíkszentmiklósról pedig
kalamár Albertnek, kalamár
Erzsébetnek és ferencz jolánnak.
Beder Tibor, az Erdélyi
Magyar közművelődési Egyesület
elnökségi tagja EMkE díszoklevelet adott át ferencz Tibor
polgármesternek a település
művelődési élete terén kifejtett
tevékenységéért.

Az ünnepségen jelen volt
Szépvíz testvérvárosának, Újkígyósnak a polgármestere, Szebelédi zoltán, aki a község
önkormányzatának adományozta
az új Magyar Alaptörvény díszkiadását. A kiadvány megtekinthető
a községházán.

TANáCsi HATároZATok - 2012

11. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása;
12. sz. határozat – Turisztikai információs központ létrehozása;
13. sz. határozat – A „pro CoMMUNiTAS” díj adományozásának jóváhagyása;
14. sz. határozat – A Templom utca felújításának jóváhagyása;
15. sz. határozat – Az „érvényesítő bizottság” megválasztása;
16. sz. határozat – A helyi tanácsosok mandátumának érvényesítése;
17. sz. határozat – A helyi tanács megalakulása;
18. sz. határozat – Ülésvezető elnök megválasztása;
19. sz. határozat – Alpolgármester megválasztása;
20. sz. határozat – A tanács mellett működő szakbizottságok megalakítása;
21. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása;
22. sz. határozat – Víz és csatorna szolgáltatás szabályzatának jóváhagyása;
23. sz. határozat – járda és zöld övezet kialakításának megpályázása a leader
program keretén belül;
24. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása;
25. sz. határozat – 924 m2 terület Szépvíz magánvagyonába való bevétele;
26. sz. határozat – A szépvízi iskolahálózat módosítása;
27. sz. határozat – parkoló kialakításának megpályázása a leader program keretén belül;
28. sz. határozat – Munkacsoport létrehozása a romák helyzetének javítása céljából;
29. sz. határozat – A szépvízi tanács működési szabályzatának jóváhagyása;
30. sz. határozat – A 29/2010-es sz. határozat módosítása;
31. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása;

ANyAköNyV
2012. MáJus - okTóBer
sZüleTÉsek:
Szépvíz – Benedek-Székedy péter, Silló
örs, grancea izsák, Becze ottó, Antal
réka, györgy hanna, gráncsa Szonja
Csíkszentmiklós – gábor istván, zöldi Ana,
Székely ákos, Erőss Tünde, gábor Anita,
Szentes Dávid, Erőss renáta
Csíkborzsova – Demeter Antal
Bükkloka – elHAláloZás:
Szépvíz – kovács lászló, koncz Szilárd Szilveszter, Antal zsuzsanna, Megyes
jános,
Csíkszentmiklós – Szakács áron, Ambrus
Erzsébet, Sántus Domokos, Erőss Mária,
Antal piroska, Timár katalin, Erőss
Terézia, Aczél lászló, Szakács pál
Csíkborzsova – kovács Veronika, Demeter
lóránd,Vrînceanu péter, Balog Mihály
Bükkloka – Bucur Dumitru - ilie
sZÉPVíZ köZsÉg PolgárMesTeri
HiVATAláBAN HáZAsságoT
köTöTTek:

Szentes istván és Szőcs imola
David Alexandru és lukács piroska
Bogos Ernő és Nagy éva
Balog Szilveszter és fábián Aranka
Balog Miklós és Balla piroska
Németi zsigmond-róbert és Timár katalin
kovács Domokos és oláh ibolya
ochiană Dumitru-laurenţiu és Sebestén
Melinda
Tifán lászló és Tankó klára
Antal zsombor és jánó Márta-Mária

A sZÉPVíZi PolgárMesTeri HiVATAl
ügyFÉlFogAdási reNdJe:
hétfő – Csütörtök: 08,00-15,00
péntek: 08,00-14,00
Telefon: 0266-325282
fax: 0266-325203

Nádi suTTogó - Szépvíz község havilapja kiadó: Szépvíz község polgármesteri hivatala Felelős kiadó: ferencz Tibor
Munkatársak: Balázs gáspár, Balogh Attila, Balogh krisztina, Cseke istván, Daczó Dénes, Daczó katalin, Demeter Emőke, gábor zoltán, gál Antal,
gál hunor, gergely géza, kuna Csaba-Tibor, kovács károly, lakatos istván, Nagy árpád, Németi katalin, péter piroska, Szatmáry Domokos, dr.Vikárius
károly, dr. Vitos Erika. Tördelő: györgy Beáta; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; Tel:0744875101;
Nyomda: Alutus Csíkszereda; Megjelenik 1300 példányban
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Nyár A BorZsoVAi FürdőNÉl !

máris folytatódtak a munkálatok a fürdő építése körül. A
tavasz folyamán a közbirtokosság támogatásával és
lakossági összefogással az építményeket lefestették és
padokat helyeztek ki. Ugyanakkor az egész tájvédelmi
területet bekertelték, így az állatok által megközelíthetetlenebbé, védettebbé vált a fürdő.
A megyei tanács által meghírdetett turisztikai
kiírást megpályázva és megnyerve, lehetőség adódott az
elmaradt filagória megépítésére is, ezáltal kiegészültek a
fürdőzők pihenési lehetőségei.
jóleső érzés, ha az ember látja, hogy az elvégzett
munkára szükség volt, azt használják és megbecsülik. Ezt
csupán azért említem, mert meglepetésemre, az elmúlt
nyár folyamán minden egyes ottjártamkor fürdőzőkkel,
kirándulókkal találkoztam a borzsovai fürdőnél.
Alig száradt meg a nyomdafesték az újságon, remélem, hogy ez így lesz sok éven át!
amelyben beszámoltunk a borzsovai fürdő ünnepélyes
FereNCZ tiBor
átadásáról és alig olvadt el a téli hó, a borzsovai patakban

A TeMPloM uTCA FelÚJíTásA
hosszúra sikerült a szépvízi
Te m p l o m t é r r e n d e z é s é n e k
előkészítése, de talán még ennél is
hosszabbra a szükséges pénzalapok
keresése, előteremtése.
Megterveztettük, majd 2010ben pályázatot nyújtottunk be a 322es kiírásra, amely magába foglalta a
Templom tér és a Templom utca
egész hosszában való vízelvezetését,
valamint aszfaltozását. látván, hogy
ezzel a pályázattal sajnos nincs
esélyünk nyerni, hiszen még politikai
támogatottságot sem élveztünk az
ügyben, szükségesnek láttam ezen
nagy beruházás felbontását, részletekben való megvalósítását kisebb
pénzösszegek felkutatásával. így
született a döntés, hogy a pénzügyi
források függvényében a 2012-es
esztendőben elkezdjük az építést. Az
idei évre megpályázható munkálatot
a Tigra Wil nevű csíkszeredai cég
nyerte el, amely a szerződés értelmében a villanyhálózat földbetételét
végzi el a központtól a templomtérig.
A munkálatok remélhetőleg a
jövő év tavaszán folytatódni fognak,

ugyanis a Csík leaderhez pályázatot
nyújtottunk be a farkazó utcából
lejövő esővíz elvezetésére, valamint
a központtól a templomtérig a járda
kiépítésére.
FereNCZ tiBor

káPosZTAVásár
szépvíz községben idén is megrendezésre kerül a hagyományos
káposztavágás és -vásár a Nádon.
2012. október 20-án, szombaton
reggel 8 órakor a csíkkarcfalvi
fúvószenekar indul a Nádra, végighaladva a falvakon a csíkborzsovai, a
csíkszentmiklósi és a szépvízi
hagyományörző csoportokkal.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
lesz kirakodó vásár, ahová szívesen
látnak minden községbeli termelőt
az eladásra szánt helyi termékeikkel.
A szervezőbizottság ugyanakkor
várja azon családok vagy baráti társaságok jelentkezését is, akik részt
szeretnének venni a káposztás ételek
főzőversenyén.
A káposztavágás és vásár után este
8 órától lesz a hagyományos káposztabál, idén a csíkborzsovai
kultúrotthonban.
iratkozni a községháza 2. számú
irodájában lehet.

Mindenkit szeretettel
várunk!
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A HóNAP iNTerJÚJA

ViZes ügyek
Szépvíz község lakossága és
önkormányzata egyaránt jogosnak tartaná, ha a Harviz regionális vízszolgáltató által
felszámolt vízdíj alacsonyabb
lenne a község lakói számára,
mint a környező településeken,
amelyek ugyancsak a szépvízi
víztározó vizét isszák. Az
elvárás kapcsán kerestük fel
Zólya László Andrást, a Harviz
ügyvezetőjét. Szerinte abból
kellene kiindulni, hogy annak
idején volt-e kisajátítás, volt-e
kártérítés, és, hogy a rendszerváltás után, a földvisszaosztáskor a község adott-e
területet valamilyen módon az
egykori tulajdonosoknak.
– Tulajdon szempontjából csak
néhány lakos lenne érintett, de azt,
hogy nálunk mégis olcsóbb kellene
legyen a víz, azt az község így gondolja, hisz ha van egy ilyen falu, amely
még nevében a vizének a tisztaságát,
szépségét hordozza és az alapításának a legendája is a vízhez kötődik,
ugyanakkor onnan is kapja a
környék több ezer lakosa az ivóvizét,
akkor ez a település miért ne profitálhatna vizéből? Jelenleg profitál vagy
nem?
– Erre nagyon egyszerű a válasz: mert
ez a víz nem az övé. Mert a víz nem
közösségi, hanem állami tulajdon. ha
valaki érvényesíteni szeretné a faluban
azt a jogot, hogy esetleg olcsóbban
kapja a vizet, akkor ezt a kormánynál
kell kezdeni, mert a vízgazdálkodási
törvény is, és a vízszolgáltatási szabályzataink is azt mondják, hogy nekünk
egységes áron kell szolgáltatni a vizet
az egész szolgáltatási területünkön. én
hiába gondolnám azt, hogy talán jogos
Szépvíznek ez az elvárása, de nem azért
mert a víz Szépvízé, hanem a területén
van a gát. ha a tulajdonosok valamilyen módon sérültek, akkor még lehet
elszámolni valójuk. ha nincs, akkor ez

nem áll fenn, viszont a stressz- és a
veszélyhelyzetre lehetne hivatkozni. én
utánanéztem, hogy lehetne-e valamilyen módon hivatalosítani, de mi, mint
vízszolgáltató nem kérhetünk az országos szakhatóságtól (ANrSC), ami a
közszolgáltatások árait és szolgáltatási
módozatait felügyeli és ellenőrzi, egy
falunak más árat ilyen alapon, hogy az
ő területén van egy olyan gyűjtőtó ami
nem a közösség tulajdona, hanem az
országos vízügy tulajdona, a víz pedig
nem is az országos vízügyé, hanem az
állam tulajdona, tehát úgy gondolom,
hogy bonyolult folyamat lenne ebbe
belekezdeni, és nem is tudom, vezetne-e
eredményre.
– Másfelől meg az lenne logikus, hogy
az a víz, ami tőlünk mintegy 1500
méterre levő tározóból származik,
fizikailag is olcsóbban jusson az én
lakásokig, mint a csíkszeredai tömbházakig.
– Egész középcsík a szépvízi tóból
kapja a vizet, azonos áron. Egy egész
enyhe különbség a szállító-vezeték
hosszában van. A nyersvizet ugyanannyi
pénzért vesszük meg a román
vízügytől, függetlenül attól, hogy kinek
szolgáltatjuk. A nyersvízből ivóvizet állítunk elő, s ez is ugyannyiba kerül,
függetlenül attól, hogy a vízműtől 5
méterre, vagy 500 km-re adom el. Azt
sem lehetne megtenni, hogy Szépvízen
a közelebb esőknek kevesebb árat szabjunk, s a falu másik végén nagyobb
árat... Szóval, az elvárás lehet jogos,
csak a megvalósítás a nehéz.
– ennek ellenére a honlapjukon kétféle vízdíj szerepel…
– A honlapunk még nincs frissítve, de
augusztusig valóban két árunk volt. De

ez a fázis már túlhaladott, mert az EUs projektnek az az elvárása, hogy a szolgáltató területén egységes árat kell
alkalmazni. Ez pályázási feltétel volt,
ezt az egyesület bevállalta, a finanszírozási szerződésbe ez van beleírva,
nekünk 2012 végére 2,67 banis vízárat
kell alkalmazzuk mindenütt. Most egy
átmeneti periódus van, hogy azokban
az önkormányzatokban, akik érdekeltek
a projektbe, augusztus 1-től kell a 2,67
banit bevezessük, akik nem érdekeltek,
azoknak
december
1-ig.
Az igaz, hogy közvetlenül Szépvízen
nem történik a rendszeren felújítás vagy
modernizálás, de a szépvízi vízművet
teljesen felújítjuk, kicserélünk mindent
benne, ergo az ott feldolgozott vízből
Szépvíz is profitál, részesedik, tehát indirekte a község is részesedik ebből a
beruházásból. Ezt a szépvízi tanács
nem igazán akarta megérteni. Az egész
érdekelt zónában ők az egyedüliek,
akik nem fogadták el ezt az árat, viszont
ennek nagyon súlyos és komoly
következményei lehetnek el addig,
hogy elesik a megye 73 millió eurós víz
és csatornarendszer bővítéstől és
felújítástól. A polgármester úr is, és a
tanácsos urak nyilván a lakossági
érdeket szeretnék érvényesíteni, hogy
Szépvíz legyen kedvezményezett a
vízárakban, de ebben mi szolgáltatóként biztos nem fogunk tudni
segíteni nekik.
– Én még egy uniós projekten belül
is normálisnak látnám annak a
feltüntetését, hogy egy település
kevesebbet fizet, mert onnan jön a
víznek nagy része. ez annyira
egyértelmű kellene legyen…
–
De nem egyértelmű. itt ami
egyértelmű az a lehetséges veszély,
aminek község ki van téve. Ezt nem vitatom. De a víz nem a községé, sajnos,
pedig az lenne jó, ha az ásványkincseinkkel is az önkormányzatok rendelkezhetnének.
(folytatjuk)
DaCZó kataliN
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s ZÉPVíZÉrT e gyesüleT

TerMÉsZeTVÉdelMi ProJekTJe
Az idei év május és szeptember közötti időszakban
a Szépvízért Egyesület a polgár-Társ Alapítvány és a
Mol románia zöld övezetek elnevezésű programjának
keretében egy tematikus, természetvédelmi és kulturális
túraútvonal (tanösvény) kialakításán dolgozott. A 8,5 km
hosszúságú, 10 információs táblával ellátott tanösvény
célja a község természeti és kulturális értékeinek bemutatása. Az útvonal a község központjából Alsó- és
felsőcibrét érintve Nagy pájszóra vezet, onnan a Szentlászló emlékhelyig, majd pogányhavas tetejéről fügéstetőre látogathatnak el az érdeklődők.
Az információs táblákat a réti Csík Természetvédelmi Egyesület tagjai, Demeter lászló és péter
gabriella készítette.
A program keretében két vetélkedőre is sor került:
tavasszal egy tájékozódási versenyen próbálhatták ki
képességüket a Nyírő józsef általános iskola diákjai. A
szeptember 26-án megrendezett versenyen inkább elméleti
tudásukat mérték össze a gyerekek. A vetélkedők nyertesei
könyvekkel, madaras játékkártyákkal, iránytűkkel és
értékes távcsövekkel térhettek haza.

VeNdÉgsZerePlÉs
kuTAsoN
Szeptemberben szüreti mulatságon vehetett részt a szépvízi és csíkszentmiklósi
tánccsoport
magyarországi testvértelepülésünkön, kutason.
A fiatalok felléptek a szüreti felvonuláson, ahol az előadott táncukkal nagy sikert arattak a helyi lakosság körében. A mulatságot
természetesen itt is szüreti bál zárta.

A program keretében helyi értéket “reklámozó”
pólók is készültek, amelyen a Szent lászló tárnics látható
a “Szépvíz-Szent lászló földje” felírattal. Ezek nagy
részét az iskolások között osztják szét.
A “források a hegyen-völgyön” tanösvény
mostanig az egyetlen ilyen jellegű természetismereti és
kulturális túraútvonal a környéken.
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TANÉVkeZdÉs BorZsoVáBAN
Már a második tanév kezdődik el Borzsovában a
vén akácfa nélkül... Az idei tanévkezdés szeptember 17én reggel 8 órakor kezdődött, amikor virágcsokrok,
ünneplőbe öltözött kis gyerekek bandukoltak az iskola felé.

ünnepi műsora következett, majd Erőss Enikő-Mária
tanítónő köszöntötte a szülőket, gyerekeket abban a
reményben, hogy a borzsovai kisiskolások még sok éven
át ebben az épületben tanulhatnak anyanyelvükön.
Egy kissé megnövekedett iskolánk létszáma, mivel
a 6 elsős tanuló mellé, még 6 előkészítős is érkezett, így
az 5 másodikossal, a 3 negyedikessel, és a 3 harmadikossal 23-ra növekedett tanulóink száma.
Miután bevonultak sorfalak között, csengő
kíséretében az „újdonsült” tanulók, a padokon új
tankönyvek és egy kis virágcsokor várta őket. Egy kis ismerkedés után a tanulók vidáman ballagtak hazafelé az
első nap élményeivel. Mivel 12 gyerek jött el az óvodából
1 óvónőnek megszűnt a munkahelye, így kovács piroska
óvónő egyedül maradt 23 gyerekkel.
A Balogh ignác általános iskola tanulói
„küszküllő” együttes néven a nyár folyamán a következő
rendezvényeken vettek részt: Csűrdöngölő fesztivál, kosz
Szilveszter gyermektánc-fesztivál és a borzsovai
A kisiskolásokkal egy kis beszélgetésre került sor, Csűrdöngölő. köszönet érte mindenkinek!
majd 9 órára a tanévnyitó szentmisére vonultunk ki az ovikoVÁCS teréZ
sokkal együtt. A szentmise után az óvodások, kisiskolások
tanítónő

elisMerÉsBeN rÉsZesülő TANulók
A „Szentmiklósi iskola”
Egyesület tizedik alkalommal jutalmazta a kimagasló teljesítményt
nyújtó tanulókat. Még 2002 februárjában határozta el huszonkilenc
borzsovai és szentmiklósi lakos az
egyesület létrehozását azzal a céllal,
hogy a tanintézményekben folyó oktató-nevelő munkát, a kulturális
életet, a sportot, a hagyományápolást
támogassa. Az anyagi alapot
nagyrészt a két falu közbirtokossága
biztosítja. Az egyesület megalapításával az alapítótagok fontos üzenetet
közvetítenek a diákoknak, nevezetesen azt, hogy a tisztességes munkát a
közösség elismeri és jutalmazza, hogy
a tanulás, a tudás megszerzése fontos,
az ember életét alapvetően
meghatározó folyamat. A tudás hatalom, tartja a mondás és ezt az igazságot elődeink is ismerték. Nem kis
anyagi áldozatot hoztak azért, hogy a
családból legalább a legnagyobb fiút

taníttassák. Nekünk, a mai generációknak, könnyebb dolgunk van.
könnyen hozzájuthatunk a tudáshoz.
Csak ki kellene használjuk a
lehetőségeket.
Az elmúlt tíz évben több mint
száz tanuló részesült elismerésben a
tanévzáró ünnepségeket. A 20112012-es tanév díjazottjai, hasonlóan
az előző években kitüntetett
diákokhoz, sikereikkel örömet szereztek családjaiknak, pedagógusaiknak és nem utolsó sorban saját
maguknak. gratulálunk nekik!
Az elismerésben részesült tanulók névsora a következő:
– Iskolán kívüli tevékenység
Bakó Mónika iV. osztály – mesemondás, megyei szakasz, i. hely;
Nagy Tünde ii. osztály – matematika,
körzeti dicséret;
Erőss Nóra ii. osztály – matematika,
körzeti dicséret.

– Tanulmányi eredmények
Erőss Anna Vi. osztály (9.87) – i. hely;
Székely ferdinánd V. osztály (9.67) –
ii. hely;
Bereczki Dávid V. osztály (9.57) – iii.
hely;
onodi henrietta Vi. osztály (9.47)
– iV. hely;
Bíró Tímea Vii. osztály (9.38) – V.
hely;
Szentes Noémi Vii. osztály (9.30) –
– Vi. hely;
Antal Eduárd istván Viii. osztály
(9.27) – Vii. hely;
Erőss zoltán V. osztály (9.17) – Viii.
hely;
Málnási Bernadett V. osztály (9.14)
iX. hely;
flóra laura Vii. osztály (9.11) – X.
hely;
Nagy Szabina Vii. osztály (9.11) – X.
hely.
lakatoS iStVÁN
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160

ÉVe , Hogy BeCseNgeTTek !

Immáron 160 éve,
hogy először becsengettek
Szépvízen az iskolába.
Szépvíz község iskolájáról
és annak részletesebb
leírásáról a Gyulafehérvári
Érseki Levéltárban található
1869-ben készült vizitációs
jelentésben találunk említést.
A vizitációból a következőket
tudjuk meg a Szépvízen található
iskoláról: Szépvíz község egyházi
iskoláját 1852-ben építették fel a falu
közepén (nem messze a Szent lászló
templomtól). Ugyanis addig a
szépvízi gyerekek a csíkszentmiklósi
egyházi iskolába, valamint az örmény
iskolába jártak tanulni. Az iskola
létrehozását Sánta imre akkori csíkszentmiklósi plébános szorgalmazta
és felügyelte. Az iskola épülete két
helyiségből állt, amely a tanulók oktatására szolgált. Az iskolában a tanulók számára padok, asztalok,

a régi iskola képe .

M egidÉZeTT

az 1907-ben készült iskola. előtérben a helyi tanárok.
kályhák, valamint a falakon táblák
voltak elhelyezve. A két iskolaépület
között lett kialakítva a tanító lakása,
amely a vizitáció tanúsága szerint – jó
állapotban volt és száraz helyen állt.
Az iskola tetején tíz font súlyú, kis
harang volt elhelyezve.
A vizitációban megjegyzik,
hogy az 1869-ben tanító Márkos
jános, diplomával rendelkezik, vallásos, példás életű, a tanításban, egyházi
énekben járatos. Az iskolában nem
csupán télen, hanem egészen június
végéig van tanítás. A tanító a fizetését
részben a közösségtől, részben az
anyaegyháztól kapja amely: 157 ft, 51
– régi osztrák pénzben.
Az iskola felügyelője D. Deák
Elek, fő kurátor, aki vallásos és az

TörTÉNeleM

A bemutatott képen a szépvízi iskolások láthatóak az
iskola bejáratánál. A kép középső részén Vákár józsef szépvízi
örmény plébános és mögötte az akkori tanároknak nagy része
látható az iskolásokkal egy csoportot alkotva. A kép valamikor a
20-as, 30-as években készülhetett egy évzáró vagy egy évnyitó
keretében. A képet Tőke józsef bocsájtotta rendelkezésemre,
ezúton is köszönet érte.
GÁl HUNor
V á r J u k í r á s A i k AT A
nadisuttogo@gmail.com
CíMre

egyházi dolgokban is járatos.
A bíró Szépvízen Csíky
károly, minden dicséretre méltó férfi.
Az iskolát a plébános látogatja,
amikor misézni megy oda.
Az 1869-ben készült vizitáció
döbbenetes adatokat is közöl az iskolaképes gyerekek számával kapcsolatosan, ugyanis Szépvízen sok
iskolaképes gyermek van. A vizitáció
szerint 225 fiú, 152 leány, azonban
ezekből csak 32 fiú és 15 leány jár
iskolába.
A jelenlegi iskola az 1910-es
években épült a gyimesi út mellett,
amelyet a 70-es évek végén bővítettek
ki és nyerte el jelenlegi formáját.
GÁl HUNor
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AZ örMÉNy CsAládok 16. TAlálkoZóJA
Augusztus 25-én az örmény
Családok hagyományos találkozójára
került sor. immár 16-dik alkalommal
gyűltek össze a családok tagjai, hogy
felelevenítsék régi emlékeiket és önazonosságukat is így tartsák meg. A
Találkozót a Csíkkörzeti „Szentháromság
Alapítvány” szervezte a Budapest-zuglói
örmény önkormányzat anyagi támogatásával. A rendezvényre eljöttek a
budapestiek és csíkszeredaiak,
valamint a helybeliek mellett a tordai,
marosvásárhelyi,
erzsébetvárosi,
gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi
és a székelyudvarhelyi örmények
képviselői, összesen több mint 200 fő.
A találkozó a helybeli örmény-katolikus templomban szentmisével kezdődött, amelyet Szakács
Endre vikárius és ft. gábor zoltán
plébános úr mutatott be, a diakónusi
teendőket gál hunor kispap látta el.
A szentmise után rövid beszámolók
következtek, majd rövid műsorra
került sor: Sándor Anna X. osztályos
tanuló (Székelyudvarhely) hegedűjátékát, illetve Dávid András nyug.
főgyógyszerész által előadott énekszámokat hallgathatták meg. A szentmisén a gyergyószentmiklósi örmény

kórus énekelt. Majd a templomkertben koszorúzásra került sor a himnuszok
éneklése mellett.
A jelenlevők megtekinthették a
felújítás alatt levő örmény Emlékházat,
melyet az idén víz- és csatorna hálózattal láttak el, a felújított termeket pedig
a helybeli és a távoli örmény családok
fényképeivel, korabeli bútorokkal és
értékes liturgikus tárgyakkal, könyvekkel rendezték be. Terveink szerint a
felújítást tovább fogják folytatni.

AZ igAZság NAPJA
Szeptember 1-jén Szépvíz
község lakói buszra szállva Sepsiszentgyörgyre utaztak, ahol több
mint húszezres demonstráló tömeggel
együtt, egy emberként tiltakoztak a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium, az egyházi és közösségi tulajdonunk jogsértő visszaállamosítási
kísérletei ellen! E nemes ügy érdekében
történelmi egyházak, civilek és politikai
szervezetek, példaértékű összefogást
tanúsítottak, amely rámutatott arra,
hogy csak egységes fellépéssel
érhetjük el, hogy ne ítélkezzenek
fejünk felett igazságtalanul.
figyelmeztetett arra is, hogy
az autonómia fontossága, azaz az ön-

A Találkozó a sportcsarnokban közös ebéddel folytatódott, a jó
hangulatot a kishavas vendéglő által
felszolgált menü is nagyban emelte.
Tombola és vidám beszélgetés mellett
az egybegyűltek reményüket fejezték
ki, hogy a hagyományossá vált
találkozásokat továbbra is megtarthatják.
aJtoNy GÁBor
a Szentháromság Alapítvány elnöke

HAllgAssA
A sZÉPVíZ rádióT
www.szepvizradio.info

rendelkezési jog iránti igényünk
érvényre juttatása a legégetőbb feladatunk, hogy ne sikerülhessen minduntalan megfosztani közösségünket
jogos, ősi örökségétől.
Bíró lÁSZló
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ÉlMÉNyBesZáMoló
régi álma teljesült Csíkszentmiklós-Borzsova egyházi kórusának
2012 szeptember 22-23-án, hisz több
éves tervezgetés után egy kétnapos
kiránduláson vehettünk részt. Szombaton reggel 6 órakor mindenki izgatottan várta az indulást. A 27
személyből álló kis csapat útközben
csendben figyelte a látnivalókat.
kisebb pihenőket tartva elsőként a
Tordai-hasadékot néztük meg. Egy
nagy sétát tettünk a hasadék kb. 2 km
hosszú szakadékában, ami elkápráztató látványt nyújtott. A hesdát-patak
mentén, sziklás ösvényen vezetett az
út, helyenként függőhidakon kellett
átkelnünk a 250-300 méter magas
hasadék sziklafalai között.
Tovább folytatva utunkat a
következő megálló kolozsváron volt,

ahol Erdély második legnagyobb
alapterületű templomát tekintettük
meg a Szent Mihály templomot,
amely a város főterén helyezkedik el.
Nem mulasztottuk el megtekinteni a
templom szomszédságában található
fadrusz jános alkotást, a Mátyás
király emlékművet sem, amely a
város egyik jelképe. Délutánra
megjött a kedvünk is, nótaszóval
érkeztünk meg este a Szatmári
szállásunkra.
Vasárnap reggel értünk utazásunk
fő céljához, a Nagykárolytól 5 km-re
északra fekvő kaplonyba, ahol Timár
Sándor Asztrik atya fogadott bennünket. itt részt vettünk a délelőtti szentmisén, ahol alkalmunk nyílt
elénekelni néhány kórusművet. Mise
után egy kis ízelítőt kaptunk a nagy-

M ÉHNyAkrák - sZűrÉs
H ArgiTA MegyÉBeN
ingyenes, országos méhnyakrák-szűrési program
(Babeş-Papanicolau teszt)
– 25-64 közötti nők jelentkezhetnek az ingyenes méhnyakrák-szűrésre, attól függetlenül, hogy rendelkeznek-e
egészségügyi biztosítással vagy nem
– A vizsgálaton nem vehetnek részt azok a nők, akik esetében valamilyen sebészeti beavatkozás során eltávolították a méhnyakat, akik teljes méheltávolításon estek át
vagy akiknél már diagnosztizálták a méhnyakrákot.
– Az érintett nők feliratkozhatnak a családorvosnál és részt
vehetnek egy tanácsadáson a méhnyakrák megelőzésével

HeTi PilATes TorNA
sZÉPVíZeN
január óta, kisebb-nagyobb kimaradásokkal, de
rendszeresen sor került pilates tornára, a szépvízi óvoda
tornatermében. Az edzések csütörtök délután 6 órától
vannak, egy alkalom ára 10 lej. Az őszi szezon beálltával
csökkent a torna iránti érdeklődés, 2-3 ember jár csupán.
Amennyiben nem változik az érdeklődés, sajnos, meg fog
szűnni ez a lehetőség is. Arra szeretnénk buzdítani a mozogni vágyó községbeli hölgyeket, hogy ne hagyják
veszni ezt a mozgásformát, és vegyenek részt a tornán
minél többen.

károlyi gróf károlyi ősi magyar
főnemesi család életéről, megtekintettük a családi kriptát, amelyet károlyi
Sándor építtetett 1740-ben. Egy fejedelmi ebéd után búcsút vettünk a
ferencesektől és elindultunk hazafelé,
de nem hagyhattuk ki a programból a
nagykárolyi kastély meglátogatását
sem. A látogatás révén újabb érdekes
történeteket, információkat tudtunk
meg a család életéről.
Sok szép élménnyel gazdagodtunk
a út során, köszönet érte gergely
géza plébánosnak és Biró zsolt kántor úrnak, hogy vállalták a szervezés
nehézségeit, továbbá köszönjük a
csíkszentmiklósi és borzsovai közbirtokosságok anyagi támogatását.
NéMeti kataliN

kapcsolatosan. A felvilágosítást követően a páciens kezébe
kap egy jóváhagyó nyomtatványt. A családorvosok
tájékoztatják a pácienseket, hogy melyek azok az
egészségügyi intézmények, amelyekhez fordulhatnak.
(hargita megyében: a Csíkszeredai Megyi Sürgősségi
kórház, Székelyudvarhelyi Municípiumi kórház, gyergyószentmiklósi Municípiumi kórház)
– Az intézmény kiválasztása után, a páciens
előrejegyezteti magát a mintavételre.
– Az eredményeket a családorvosnak (jóváhagyó
nyomtatványt kitöltő) kézbesítik, aki majd közölni fogja
a pácienssel a diagnózist.
aMBrUS MÁtyÁS éVa
közegészségügyi igazgatóság

A pilates hatékonyan alkalmazható derékfájás,
csípő, térd és más mozgászervi betegségek esetén is
ízületkímélő hatása miatt. Bonyolult mozdulatoktól és
ugrálásoktól mentes, egyszerűen elvégezhető gyakorlatokat tartalmazó talajtornáról van szó, melyet mindenki
a saját ritmusában tud végezni. rendszeres pilates edzéssel csökkenthető a szívinfarktus és a magas vérnyomás
rizikója. Segít kontrollálni súlyunkat, segít a jó közérzet
kialakításában és annak megtartásában, valamint
csökkentheti a depressziót, idegességet. Ugyanakkor,
mivel ez a torna kíméli az ízületeket, így a gyakorlatokat
bármely korosztály végezheti.
SZakÁCS aDél
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A floorball a jégkoronghoz hasonló labdajátek amelyet 2 nemzet is magáénak tart. Az 1960as évek elején ezt a játékot már játszották az
Egyesült államokban floorhockey néven (hasonló
ütőkkel a mostaniakhoz) ugyanakkor Svédországban is kitaláltak egy nagyon hasonló játékot, amit
innebandynak neveztek el . Céljuk az volt, hogy a
jégkorongozni vágyó, de korcsolyázni nem tudó, illetve a hoki agresszivitásától tartózkodók számára
egy legalább olyan szórakoztató de sokkal tisztább
játékot hozzanak létre.
Az idei év áprilisában Szépvízen is megalakult a
Sz.i.f.E néven futó floorball csapat. Tagjai lelkes, de
ugyanakkor tehetséges szépvízi fiatalok, akik már az
általános iskolában megismerkedtek a játékkal. A csapat
tagjai Antal Szilárd, fazakas istván, gábor lászló, ladó
Csongor, imre Botond, Vándor imre és györgy ottó. A fiatalok rendszeres edzés mellet részt vesznek
kupamérkőzéseken, maratonokon és bajnokságokon
egyaránt, ahol mindig jó helyezéseket érnek el. A
legutóbbi megmérettetés a madarasi 24 órás floorball

sZüreTi Bálok

maraton volt, ahol ügyeskedve megszerezték az első
helyet és a legjobb játékos címet.
A maraton szeptember 1-jén és 2-án került
megrendezésre a madarasi sportcsarnokban, ahol több
mint 15 csapat mérhette össze tudását egy délelőtti és egy
éjjeli csoportban.
GyÖrGy ottó

ViCC-sArok
koVáCs károlyTól
A Szénás úton ereszkedik be a szénásszekér és hirtelen
felborul. Nagy nehezen kimászik az öreg székely a
szekér alól, leül az útszélre és rágyújt egy szivarra.
Nemsokára mocorgás hallatszik, majd a szekér alól
kimászik a fia és ő is rágyújt. Egy jó idő múltán a fiú
megkérdi:
– édesapám, nem kéne édesanyámat is kiszerelni a
szekér alól?
– Minek? 'sze úgyse szivarozik!

Szépvízi csőszleányok és csőszlegények
n n n n n n n

Mózsi bácsi bemegy a szomszédba és megkérdi:
– Szomszéd, amikor a lovad beteg volt, mit adtál neki?
– Terpentint!
Másnap reggel Mózsi érkezik a szomszédhoz felháborodva:
– Az éjjel a lovam megdöglött!
– hát, az enyém is!

Csíkszentmiklósi csőszleányok és csőszlegények
Gergely Géza plébánossal és Bíró Zsolt kántorral
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