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Csíkborzsovai tűzoltónap

M

inden község, illetve falu évente szervez falunapot
és ilyenkor általában sor kerül az önkéntes tűzoltóalakulatok felvonulására, amelyre meghívást kapnak a
környező települések önkéntes tűzoltóalakulatai is. Nagyon nehéz volt részt venni ezeken a rendezvényeken,
mivel a csapattagok idejét korlátozzák a tavasztól őszig
tartó mezei munkák, a nyaralások, illetve a családi rendezvények/események.
Erre találtunk megoldást 2018 februárjában a szentmihályi polgármesteri hivatalban tartott közös gyűlésen.
Ezen részt vettek Szépvíz és Csíkszentmihály község önkéntes tűzoltócsapatainak képviselői és eldöntötték, hogy
évente egy alkalommal megtartják az Önkéntes Tűzoltók
Napját. Ugyanakkor sorshúzással eldöntötték a sorrendet
is, így 2018-ban Csíkszentmiklós, 2019-ben Csíkborzsova, 2020-ban Ajnád, 2021-ben Csíkszentmihály, 2022ben Szépvíz és 2023-ban Csíkvacsárcsi szervezi meg ezt
a rendezvényt. Idén községünkben második alkalommal
került sor erre az eseményre, a házigazda a csíkborzsovai
önkéntes tűzoltók csapata volt. Ez alkalommal meghívást

kapott a Borzsovához közeli Pálfalva község tűzoltóalakulata is, hiszen a rendezvény célja a környező települések önkéntes tűzoltóinak összekovácsolása, a hatékonyabb együttműködés érdekében, a jó baráti viszony
kialakítása és a bajban való kölcsönös segítségnyújtás.
Ezen alkalmak lehetőséget adnak a felszerelések bemutatására, szakmai dolgok megbeszélésére és elősegítik
az egészséges versenyszellemet is a csapatok között. A
bemutatott versenyszámok megegyeznek az országos katasztrófavédelmi hatóság gyakorlatainak előírásaival, de
természetesen nem olyan szigorú az elbírálás, mivel egy
barátságos találkozóról van szó, és ez segít a csapattagok
felkészültségének a felmérésében is. Minden esetben a jókedv és a családias hangulat van előtérbe helyezve.
Egy ilyen esemény megszervezése és levezetése sok
munkát igényel, és mint már említettem, az idén a borzsovai csapatra hárult ez a feladat. Községünk csapatai között, és talán a szomszédos települések csapataival összehasonlítva is, a borzsovai csapat a legkisebb létszámmal rendelkező, hiszen csak 5 fős, de nagyon összetartó.
Folytatás a 4. oldalon.
ZÖLDI GELLÉRT
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lejárt a területalapú támogatás
igénylésének határideje

Ebben az évben is március 1. és május 15. között erős
hozzáállást igényelt a területalapú támogatás igényléséhez
dr. vitos Erika családorvos
szükséges iratcsomók összeállítása. A területek berajzoRendelési idő:
lása elektronikusan, a munka többi része papíron történt.
hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
Községünkben három személy napi 10 órás programKedd, csütörtök – 8–13 óra között
mal dolgozott, idén is 498 gazda tette le az igénylést,
Telefonszám: 0266-325110.
közel 2500 hektár területre.
Köszönetünket fejezzük ki a gazdáknak, hogy a támodr. vikárius Károly családorvos
gatás ideje alatt betartották a programálást, időben megRendelési idő:
jelentek,
így nem volt tolongás és nem kellett sokat
hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
várakozni. Az iratcsomókat nem kellett személyesen beKedd, csütörtök – 11–15 óra között
vinni a Kifizetési Ügynökséghez, ezt felvállalta a munkát
Telefonszám: 0266-325213.
végző csoport, ami könnyebbséget jelentett a gazdáknak.
A Polgármesteri hivatal biztosította a megfelelő könyAKönyv
rülményeket a munka sikeréhez.
véleményünk szerint a munka meghozza gyümölcsét,
2019. május
hisz minden gazda számára fontos jövedelmi forrást jelent
születések:
a mezőgazdasági támogatásból származó összeg.
Szépvíz – –
Csíkszentmiklós – Szabó Anna, vándor Balázs
A mezőgazdasági munka eredményét nagyon sok téCsíkborzsova – –
nyező befolyásolja: a gazda szakmai felkészültsége és
Bükkloka – Tankó Kornél
pénzügyi lehetősége, gépek, időjárás és mások. A mezőgazdasági támogatás ösztönző hatással van a gazdákra,
Elhalálozás:
Szépvíz – –
megéri dolgozni, mert a termények árát pótolja a támoCsíkszentmiklós – orbán István
gatásból származó összeg.
Csíkborzsova – Demeter Béla
A gazdáknak jó mezőgazdasági évet, jó munkát, jó termést
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kívánunk, hogy a mezőgazdaság tekintélye tovább nőjön és
biztos megélhetést jelentsen a gazdálkodó ember számára!
kötöttek:
Szabó ádám és André Krisztina-Sarolta
MIHÁLY JULIÁNNA, SZABÓ KATALIN,
Demeter lajos és Keszler Rita
SZAKÁCS VILMOS

A
–

EP-választás
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni községünk lakóinak a vasárnapi európai parlamenti választásokon való
részvételükért, hozzáállásukért. El kell mondjam, hogy ez az 51,76% részvételi eredmény a tisztelt lakók komoly
hozzáállását, a választások fontosságának megértését bizonyítja.
hasonló arányú részvételre régen nem volt példa községünkben. A községi átlag a következőképpen oszlik meg a
településekre: Szépvíz 46,19%, Csíkszentmiklós 53,96% és Csíkborzsova 55,19%.
A választáson résztvevők megértették a magyarság képviseletének, hangunk hallatásának fontosságát, hiszen ebben
az egyre erősödő többségi ellentáborban ez a munka is egyre nehezebb és egyre nyűgösebb. De ez az összefogás,
gondolok itt az anyaországi, a helyi politikai, valamint az egyházi és civil összefogásra, erőt és hitet ad a mindennapjainkban, a további tevékenységünkben, erőt ad a keresztény értékeink védelmében.
FERENCZ TIBOR polgármester
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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Nagykorúsítási ünnepség

gyan tegyék a dolgaikat, csak irányt mutathatunk. Ez az
irány legyen a becsület, megbecsülés, szeretet, a családhoz,
barátokhoz
való ragaszkodás és a szülőföldön való megNem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
maradás. lehet, hogy ez nem mindig sikerül nekik, el-elnekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kalandoznak,
tapasztalatokat szereznek, de a lényeg az,
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
hogy visszataláljanak a szülőföldhöz, a családhoz. Ilyenkor
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
itt az alkalom, hogy köszönetet mondjanak szüleiknek,
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
nevelőiknek, akik idáig egyengették útjukat, és még mindig
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
segítő kezet nyújtanak, ha szükséges.
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd a szépvízi
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,
sportcsarnokban folytatódott a fiatalok köszöntésével. fes tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
rencz Tibor polgármester köszöntő beszéde után Ungurán
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Szidónia,
Bakó Mónika és Deák Kinga szavalatait hallKi gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
gathatták meg a jelenlévők. folytatásként rövid, vidám
s nem tudja, hol lakott itt vörösmarty Mihály;
jelenetet
adott elő zsidó hittanóra címmel Pál Bence és
annak mit rejt e térkép? (...)
ájus 4-én ünnepelte a község 34 fiatalja a nagykorúvá gegő ábel, amelyet a borzsovai Kovács házaspár tanított
válását, családdal, rokonokkal és barátokkal együtt. be. Mivel a 18. évesek születésnapját ünnepeltük, idén
Ez az ünnepség értük van, róluk szól. A községben már ha- sem maradhatott el a pezsgővel való koccintás, majd a figyománya van, hiszen idén már 12. éve, hogy a Polgármes- atalok este bállal zárták az ünnepséget.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik táteri hivatal megszervezi a nagykorúsítási ünnepséget.
Radnóti Miklós „Nem tudhatom” című verséből szándéko- mogatták ezt a rendezvényt, segítettek a szervezésben.
san idéztem eddig a részig, nyitva hagyva a kérdést, hogy Reméljük, hogy fiataljainknak sikerült ezt a napot emlékea fiatalok a maguk gondolataival fejezhessék be. Mi felnőt- zetessé tenni és ezúttal is kívánunk sok sikert az életben!
tek nem mondhatjuk meg nekik, hogy mit tegyenek, hoBECE KATALIN
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Csíkborzsovai tűzoltónap
Folytatás az 1. oldalról.
Természetesen a község másik két csapata is besegített a
rendezvény lebonyolításába és a helyi termelők, vállalkozók, a közbirtokosság, a Borzsovai férfikórus, a polgármesteri hivatal, több civilszervezet és fizikai személy
(helyi lakos) is nagyon sok segítséget nyújtott.
Ezúton szeretném megköszönni Szépvíz Község Önkéntes Tűzoltó csapatai nevében is ezt az óriási segítséget, mivel enélkül nem jöhetett volna létre ez a rangos
esemény.
Sajnálatos módon az időjárás úgy döntött, hogy az
idén nem áll a támogatók és a szervezők mellé, sőt egy
adott pillanatban javában bojkottálta a találkozót, megnehezítve a versenyzők dolgát. Természetesen a testi
épség mindennél fontosabb, ezért a csapatok vezetői
közös megegyezéssel módosították a versenyszámokat
(kivettük a gerendát, mivel vizesen nagyon csúszós), és
elmaradt a hetes szerelés bemutatása is. A rossz idő ellenére sikerült az eseményt a programnak megfelelően
lebonyolítani. Reggel 8 órakor találkoztunk a csíkborzsovai kultúrotthon előtti parkolóban, ahonnan egy rövid
köszöntő és csoportkép készítése után, a csapatok elindultak a község falvainak utcáin a fényjelzők bekapcsolásával hírt adva az esemény kezdetéről. A felvonulás
után a csapatok a borzsovai futballpályán gyülekeztek,
ahol egy pohárköszöntő után elfogyasztottuk a zsíroskenyeret és már indulni kellett a szentmisére. 11 órakor
ferencz Tibor, községünk vezetője hivatalosan megnyitotta a találkozót. Beszédében kiemelte az önkéntes tűzoltók tevékenységének fontosságát, az ehhez hasonló
barátságos találkozók szükségességét az összetartás és a
szorosabb kapcsolat kialakítása és megtartása érdekében.

Ezt követően meghívásunknak eleget téve Borboly
Csaba, hargita megye tanácsának elnöke megköszönte
az önkéntes tűzoltók munkáját, elmondta, hogy nagyon
fontos a kölcsönös segítség, hogy számíthatnak a mi segítségünkre, és hogy pályázati lehetőséggel támogatják
munkánkat a felszerelések beszerzésében. Ezután,
mondhatni egyidőben az eső eleredésével kezdetét vette
a csapatok megmérettetése. Történtek apróbb esések,
csúszások, de szerencsére komolyabb baleset nem történt, így valódi baráti jó hangulatban zajlott az esemény.
A látványos versenyszámok bemutatása után, amíg a
bőrig ázott önkéntesek asztalhoz ültek és elfogyasztották
a nagyon finomra sikerült bárány- és disznóhúsból készült pityókás tokányt, a csapatvezetők összesítették az
eredményeket, amit a díjkiosztás követett. A vizes és
csúszós pálya csillapította ugyan a versenyzők nyerni
akarását, de végeredményként sikerült szoros időt futnia
minden csapatnak. A versenyszámok összesített eredményei alapján első helyen a csíkvacsárcsi tűzoltók
végeztek, őket sorrendben a csíkajnádi, a szépvízi, a
csíkszentmihályi, a csíkszentmiklósi és az idén először
versenyző csíkpálfalvi csapat követte.
Meglátásom szerint mindenki nyert, mivel a rossz
idő ellenére sikerült felejthetetlen élményekkel gazdagodnunk, egy kicsivel erősebbé tenni a kapcsolatot a
saját és a szomszédos települések önkéntes tűzoltói között. Kimondhatatlanul örvendek annak, hogy újra
közel 60 önkéntes tűzoltó gyűlt össze a községünkben,
de ezúttal nem katasztrófavédelmi okokból, hanem egy
jól megérdemelt kikapcsolódásra, amivel talán tartoztunk nekik.
ZÖLDI GELLÉRT

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket, valamint azokat a fotókat, amelyek
a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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hamarosan indulhat a Csíki-havasok, valamint a Csíki-medence és Csíkihavasok Natura 2000 természetvédelmi területek tudományos felmérése

A

2018 szeptemberében tartott beharangozó konferencia után számos olyan beszerzést bonyolított le a
Pogány-havas Kistérségi Társulás,
amely révén sikerült hozzájutni a tudományos munka koordinálásához, valamint a kommunikációs és tudatosítási
tevékenységek lebonyolításához szükséges irodai és terep felszerelésekhez.
A projektet koordináló csapat tagjai különböző felkészítőkön vettek részt, elkezdődtek a lakossági tájékoztatók és
hamarosan elindulnak az iskolai tevékenységek is. Utóbbi részét képezi többek között a gyermekeknek szóló kiadványunk, amely heteken belül bekerül
az érintett települések iskoláiba.
A tudományos felmérésre kiírt közbeszerzés lezárult, így a szerződéskötés
után várhatóan június folyamán, elkezdődhet a kezelési terv elkészítésének
első fázisa, a tudományos felmérés. A
felmérés során a megbízott cég feladata,
hogy azonosítsa a két Natura 2000 területen kijelölt védett fajok és élőhelytípusok (24 madárfaj, 11 további állatfaj, 4 növényfaj és 13 élőhelytípus) előfordulását és konzervációs állapotát, valamint elemezze azokat a környezeti,
társadalmi és gazdasági tényezőket,
amelyek rövid és hosszú távon hatással
lehetnek rájuk. Az eredmények alapján
a 60 szakértőből álló csapat kezelési intézkedéseket dolgoz ki a védendő fajok
és élőhelyek állagmegóvása és állapotjavítása érdekében.
A kezelési intézkedések kidolgozása
a lakosság aktív bevonásával történik,

ami azt jelenti, hogy szervezett találkozók keretében, a projektet koordináló
csapat részvételével, előterjesztik és
megvitatják az érdekelt felekkel a
javasolt intézkedéseket, konszenzusos
megoldásra törekedve. Ezek képezik
majd a kezelési terv alapját, amely hatályba lépését követően öt évig lesz érvényes és éves lebontásban tartalmazza a védelem érdekében előirányzott tevékenységeket. fontos kiemelni, hogy a helyi közösségek
részvétele nélkül sem a kezelési terv
elkészülése, sem pedig a hosszútávú
védelem nem lehet sikeres.
A felmérések eredményeit és a javasolt intézkedéseket egy térképalapú
rendszerben összesítik, így a kezelési
terv elkészülte nagymértékben megkönnyíti majd a védett terület vonzáskörzetében esedékes beavatkozások
engedélyezését is. Az elterjedési, veszélyeztetettségi adatok könnyen hozzáférhetővé válnak az engedélyezésben

illetékes hatóságok számára, ugyanakkor a vállalkozók, gazdálkodók is
könnyebben tervezhetnek a körülmények ismeretében.
fontos hangsúlyoznunk, amit már
korábban a konferencia során is kiemeltünk, hogy az európai védett területek hálózatában minden esetben
előfordul valamilyen emberi tevékenység. Nálunk a természetvédelem az
ember és a természet együttélésének
összhangját jelenti. Ez az összhang
pedig fokozottan jelen van térségünkben. Egy természetvédelmi terület számos lehetőséget kínál, ne tekintsünk rá
úgy, mintha nyűg lenne számunkra.
Ezúton szeretnénk felhívni az érintett lakosság figyelmét, hogy vegyenek
részt a projekt keretében szervezett lakossági tájékoztatókon és a kezelési
terv kapcsán tartott fórumokon. A találkozók időpontjairól időben tájékoztatunk mindenkit.
A projekt idei tevékenységi tervében
szerepel egy természetismereti tábor megszervezése is, húsz fő részére. Az augusztusra tervezett tábor helyszíne még
egyeztetés alatt áll, a tabor résztvevői
egy verseny alapján lesznek kiválasztva.
További információkért fordulhatnak hozzánk személyesen a Szépvíz,
Szentmihály utca 18/B alatt található
irodánkban, a Pogány-havas Kistérség facebook oldalán keresztül, vagy
látogassanak el a hamarosan megjelenő weboldalunkra a www.csiknatura2000.com-ra.
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versenyen vidáman

B

arabás Rita vIII. osztályos tanuló „történelmet írt”
azáltal, hogy iskolánkból elsőként részt vett a vvvv,
vagyis vidám versek versmondó versenye országos döntőjén Szatmárnémetiben.
Az út hosszú és fáradtságos volt, de úgy gondolom
megérte, hiszen másfél nap alatt annyi élményben lehetett
részünk, hogy az hetekre feltöltött.
A szatmáriak rutinos szervezők, hiszen immár 19. alkalommal voltak házigazdái ennek a rangos eseménynek. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint néhány számadat: 14 megyéből, 80 iskolából 149 diák vett részt négy korcsoportban.

vendéglátóink kitettek magukért: fergeteges megnyitó
és záró ünnepséget szerveztek, remek volt az ellátás, gördülékenyen zajlottak az események és a Borókagyökér
Egyesület jóvoltából kézműves tevékenységekben sem
volt hiány.
hargita megyét 20 diák képviselte, köztük Barabás
Rita, aki heltai jenő: Ballada a három patkányról című
versét adta elő. Büszkék vagyunk Ritára, és reméljük jövőre is akadnak majd követői.
Mai rohanó világunkban érdemes meg-megállni és elolvasni egy-egy vidám verset: feltölt, mosolyra fakaszt,
segít pozitívabban látni a világot!
TAMÁS TÜNDE, magyartanár

heltai jenő: Ballada a három patkányról
ott, ahol a ferencváros
hinti báját szerteszét,
Egy pazar, nagy pince mélyén
három patkány éldegélt.
három patkány, három testvér
Pajkos, fürge és bohó,
S mint az ifjusághoz illik
folyton éhes és mohó.
volt a kedves pince mellett
Egy csemege-bolt,
Ahol csupa elsőrangu,
finom holmi volt.

Egyszer, éjjel a legelső
fürge patkány útrakelt,
hogy a boltból átcsempésszen
Egy kis finom eledelt.
lábujjhegyen járt a polcon
Elkerülve minden zajt,
Megevett egy adag sajtot
Rá volt írva „gróji sajt”.
föl is fordult nyomban tőle,
S lett belőle holt –
Mert a finom gróji sajt, az
hamisítva volt!

Sulibörze szépvízi szemmel
2019. május 13-án a Nyírő józsef általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói, mint minden évben, idén is részt vettek a Sulibörzén.
érkezésünkkor nagyon kedvesen fogadtak. Ez az esemény a megyeháza környékén került megrendezésre. valahányszor érkezett egy
újabb osztály, hangosan bemondták az adott iskola, osztály és osztályfőnök nevét. Ezután utunk az épület nagytermébe vezetett.
Itt számos iskoláról néztünk kisfilmet, amelyekben kezdő és végzős
diákok mondták el tapasztalataikat, élményeiket, és hogy kiknek ajánlják az adott iskolát. A kisfilmek megtekintése után az előtérben körbejártuk minden iskola standját, ahol a diákok ajánlották iskolájukat,
láttak el különféle hasznos információval iskolájukkal kapcsolatban.
Minden diák szimpatikus, megértő és útbaigazító volt. Minden tudnivalót megosztottak velünk, és tanácsokat adtak.
én úgy gondolom, hogy ez a nap nagyon hasznos volt mindannyiunk számára, de főleg azoknak, akik eddig nem tudták eldönteni, hogy
hol szeretnének továbbtanulni. Senki sem ment úgy haza, hogy most
már ne tudná, merre megy tovább.
SZÁSZ DOROTTYA,
Szépvíz,
VIII. osztály

A második ifjú patkány
Bánatosan útra kelt,
hogy a boltból átcsempésszen
Ő is egy kis eledelt.
lábujjhegyen járt a polcon,
Mert a bölcs mindig vigyáz,
Nekiesett egy gyümölcsnek,
Rá volt írva „Ananász”.
föl is fordult nyomban tőle,
S lett belőle holt Mert a finom ananász is
hamisítva volt.
A harmadik ifjú patkányt
lesujtotta a dolog.
Sírni kezdett: „Nem élem túl,
én is inkább meghalok.
Társak nélkül egymagamban,
így az élet mit sem ér...”
S hősiesen patkánymérget
vett a boltba háromér.
Ez a patkány ma is él még,
hogyha meg nem holt,
Mert a patkányméreg is csak
hamisítva volt!

2019. MájUS
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Román nyelven vetélkedtek

I

dén, május 10-én, tizenhetedik alkalommal került megszervezésre a „Carte frumoasă cinste cui te-a scris”
című román vetélkedő. A verseny házigazdája a csíkszeredai Márton áron főgimnázium volt. A vetélkedőn több
mint 250 diák vett részt, 4 megye képviseltette magát. A
gyerekeknek román szövegekkel kellett megbirkózniuk
és a hozzá kapcsolódó feladatlapot megoldaniuk. Iskolánkat a következő diákok képviselték: v.osztály: Deák Szilvia, Nagy Nóra, Kuna lőrinc (Szépvíz), osváth Balázs,
Erőss áron (Szentmiklós), vI.osztály: Bors-Timár Erzsébet, Stefán Erzsébet, Mihály Izabella (Szépvíz), vII.osztály: lászló Csenge, Sebestyén Anita (Szépvíz), lászló
Mária-Magdolna, Erőss Nándor (Szentmiklós), vIII.osztály: Bálint Dorka, Deák Dorottya (Szépvíz), lakatos
Krisztina, lakatos Kincső (Szentmiklós).
A vetélkedőre már évek óta nagy lelkesedéssel készülünk, minden gyerek kellemes emlékkel, sok tapasztalattal
és jó hangulatban tér haza. felkészítő tanáraik ladó
juliánna és Barabás Emese voltak.
Szeretnénk, ha minél több gyerek kedvet kapna, és jövőre még többen csatlakoznának a felkészüléshez.
BARABÁS EMESE,
a szépvízi Nyírő József Általános Iskola romántanára

Buzánszky jenő focikupa
– Csíkkarcfalva
Az idén is megrendezésre került a Nemzetközi gyermekmentő Szolgálat által szervezett focikupa. A Szépvízi
Nyírő józsef Iskolából a Iv.–v. osztályos tanulók vettek
részt a bajnokságon. Az előselejtezőn az oldalcsíki és gyimes körzeti iskolák csapataival mérkőztek. Ebben a bajnokságban első helyen végeztek, kiharcolva a továbbjutást.
Karcfalván volt megrendezve május 16-án és 17-én a
döntő, ahol a székelyföldi régiókból továbbjutott csapatok
vettek részt. A Szépvízi Nyírő józsef Iskola csapatának erős

ellenfelei voltak: a Csíkszeredai Petőfi Sándor általános
Iskola, a makfalvi és a zágoni általános iskolák csapatai.
Eredmények:
Szépvíz – Petőfi Sándor általános Iskola 1–1
Szépvíz – Makfalva 3–0
Szépvíz – zágon 4–1
Rangsor: 1. Szépvíz; 2. Petőfi Sándor általános Iskola;
3. zágon; 4. Makfalva Elődöntő: Szépvíz – Csíkszentdomokos 1–5.
A 2019-es Buzánszky jenő focikupa döntőjében vI.
helyezést ért el, illetve fair-play díjat kapott Szépvíz csapata. Egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen nehéz leírnom azokat a pillanatokat, amelyeken átment a csapat és
jómagam. Röviden: az egyik vereség után együtt sírtunk
az öltözőben, majd kb. 2 perc néma csend. Amikor viszont
meghallottuk a díjátadáson, hogy a Nyírő józsef Iskola
csapata kapta a fAIR PlAy díjat, nem akartam elhinni
sem én, sem a gyerekek . fair-play díj = a legsportszerűbb
csapat a 24 csapat közül, amely egyetlen sárgalapos figyelmeztetést sem kapott, amely úgy a játékvezetővel,
mint az ellenfél csapatokkal sportszerűen, példásan viselkedett. Ez nemcsak a csapat, vagy az edző érdeme, hanem
az Önöké is kedves szülők, hiszen ez azt jelenti, hogy jól
nevelt gyerekeink vannak!
KUNA CSABA testnevelőtanár
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Fotó: Kovács Márk

Először járultak szentáldozáshoz Csíkszentmiklóson: Antal Előd, Birta Beatrix, Karácsony orsolya
Mária, Molnár gréta, Pál Tamás, Péter ábel, Péter Nikoletta, Sebestyén Demény Mercédesz, Suciu Tamás,
Székely vivien Anna, Tamás Attila, Tamás Szende.
Fotó: Kovács Márk

Először járultak szentáldozáshoz Csíkborzsovában: Abos Csongor, Balog Norbert, Balog Tímea,
Baricz Krisztián, Erőss Szidónia, györgy Boglárka, györgy Brigitta, Sárig Blanka, Tamás Kristóf.
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Elsőáldozás Szépvízen

A

keresztség az első és legfontosabb szentség, mely eltörli az áteredő bűnt és minden más bűnt, és az Anyaszentegyház tagjává tesz minket. Ez a szentség az alap,
az első lépcső és a többi szentség mind erre épül rá. Keresztelés alkalmával a szülők és a keresztszülők ígéretet
tesznek arra, hogy gyermeküket vallásosan nevelik és
életükkel, munkájukkal is jó példát adnak neki.
Elsőáldozásra a tíz év körüli gyermekek nagy lelkesedéssel, ügybuzgósággal készülnek. Itt nálunk az elsőáldozásra már a harmadik osztály elején kezdünk
készülgetni, ráhangolódni, megértegetni és természetesen
próbáljuk megtanulgatni a két szentség: a bűnbánat vagy
bűnbocsánat és az oltáriszentség vagy Eukárisztiával

kapcsolatos legszükségesebb ismereteket. Több szent éneket is megtanulunk időközben, melyeknek ismeretét későbbi életük során is kamatoztatni tudják. hittan vizsgát
is tartunk elsőáldozás előtt egy héttel, de az inkább azt a
célt szolgálja, hogy elmondhassák mit is tanultunk és mit
is tudnak belőle, itt már nem bukik meg senki!
Május 26-án volt az ünnepség, mely alkalommal, többek között minden gyerek rövid verset szavalt el.
végül a névsoruk: Balázs Tünde, Bedő Kata- Krisztina, Butnaru Denis, Daczó András, Deák Barbara, Erőss
Dóra, gál Krisztina, lászló Anita, lukács Nándor Tamás,
Majlát áron, Nyisztor Botond, Rancz Márk, Simon
zsombor, Szép Enna és vígh Biánka.
GÁBOR ZOLTÁN plébános

Fotó: Kovács Márk

Testvérkapcsolat határok nélkül

h

úsvét előtti csütörtökön, azaz 2019.05.18-án megérkeztek szerencsésen a debreceni Epreskerti általános Iskola 7. osztályos tanulói. Már
reggel átjöttek Szépvízre a szentmiklósi hetedikesek is, akikkel együtt tudtuk fogadni őket. Mikor megérkeztek, az igazgatónő mondott üdvözlő beszédet, majd a debreceni iskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket.
Ezután Silló ákos nyolcadikos társunk hegedült. Az ünnepélyes fogadtatás
után vendégeink bejöttek az iskolába és bementek a tanáriba, ahol megkínáltuk süteményekkel.
Körülbelül egy óra elteltével együtt átmentünk a sportcsarnokba, ahol tojást
írtunk közösen. Amíg a vendégek átmentek meglátogatni a sajtgyárat, mi átrendezkedtünk az ebédhez. Mire visszajöttek, terített asztal fogadta őket. A
töltött káposzta elfogyasztása után felszolgáltunk süteményeket és kürtőskalácsot. Nagyon rossz volt, mikor bejelentették, hogy menniük kell.
jövőre is szívesen visszavárjuk őket!
SEBESTYÉN ANITA, Szépvíz,
VII.osztály

álmomban
Tegnap éjjel azt álmodtam,
hogy egy bálna gyomrában voltam.
Belépek egy ajtón éppen,
ott gyerekek játszanak szépen.
Belépek egy másik ajtón,
ott rendet raknak a polcon.
Következett a harmadik ajtó,
Itt vacsorázott egy nagyapó.
SZABÓ HENRIETTA,
Szépvíz,
VII. osztály
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KARATE

A

tavasz nem csak a heves esőzések, hanem a karateversenyek időszaka is. április-májusban csapatunk
két versenyen is részt vett, és mindkettőn kitűnő eredményeket ért el.
április 27-28-án a székelykeresztúri lukács András
sportcsarnok adott otthont a XX. alkalommal megszervezett fudoshin karate edzőtábornak és versenynek. A már
hagyományossá vált rendezvényt minden évben két naposra szervezik, első nap közös edzésekre, míg második
nap a megmérettetésre kerül sor.
A SIC-Szépvíz Karate-Do csapatát a szombati
napon 7, a versenynapon 12 fő képviselte. A kizárólag
hargita megyei csapatokból álló verseny kitűnő alkalom volt az utánpótlás csoportunk részére, hogy kipróbálhassák
magukat
versenyzés
közben
és
megszerezhessék első versenytapasztalatukat. óriási
büszkeséggel tölti el csapatunkat, ahogyan a kezdők
helytálltak, hiszen elvárásainkon felül teljesítettek, és
mindnyájan nyertek. 12 sportolónk a nap végén 19
éremmel büszkélkedhetett, melyből 7 első hely, 7 második hely, 5 harmadik hely:
Biró Szakács Artúr: I. hely kata formagyakorlat, I. hely
kumite
gergely hunor: II. hely kata formagyakorlat, II. hely
kumite
Szép Károly: III. hely kumite
Imre Eszter: III. hely kata formagyakorlat, II. hely kumite
Búzás Edina: II. hely kata formagyakorlat
Biró Szakács zalán: I. hely kata formagyakorlat
Kuna hanna: I. hely kata formagyakorlat, II. hely kumite, III. hely csapat kata
Imre Boróka: III. hely csapat kata
vaszi Kitti: I. hely kumite, II. hely kata formagyakorlat, III. hely csapat kata
Simon Sántus Kamilla: III. hely kata formagyakorlat,
III. hely kumite
Demeter Norbert: I. hely kata formagyakorlat, I. hely
kumite.

2019. MájUS
A kétnapos rendezvényen a házigazda Székelykeresztúr csapata mellett képviseltette magát gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Maroshévíz, Csíkszentmárton, Csíkszereda és Szépvíz csapata, összesen 102
sportolóval.
Május 18-án tizedik alkalommal szerveztek karateversenyt Tusnádfürdőn, mely hatodik éve viseli a györgy
gellért Emlékverseny nevet. Az ország egyik legszínvonalasabb versenyén 12 klub 196 sportolója mérte össze
tudását. hét hargita megyei csapat mellett jelen volt két
sportklub Sepsiszentgyörgyről, egy Brassóból, egy
Ploieşti-ről és egy fogarasról.

Csapatunkat 16 fővel neveztük be a versenyre, ahol a
nap folyamán huszonnégyszer állhattak dobogóra, 2
arany-, 8 ezüst- és 14 bronzéremmel gazdagodva.
I. helyek
Szép Károly – kumite; Bíró Szakács zalán – kata formagyakorlat.
II. helyek
Szatmáry Panna – kata formagyakorlat, szivacs kumite; Szép Károly – szivacs kumite; Maksai Krisztina –
kata formagyakorlat; Czine Sebastian – szivacs kumite;
Biró Szakács zalán – kumite; Búzás Edina – szivacs kumite; Péter henrik – szivacs kumite.
III. helyek
Szatmáry Panna – kumite; Maksai Krisztina – szivacs
kumite, kumite; Czine Sebastian – kata, kumite; Péter
henrik – kata; Imre Boróka – kata formagyakorlat,
kumite; Petrás Dávid – kata formagyakorlat, kumite;
Kalányos Rivana – kumite; Sztojka Edit – kata formagyakorlat, kumite; Demeter Norbert – kumite.
Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni a szülőknek,
akik időt és fáradtságot nem sajnálva vállalták az utaztatást Székelykeresztúrra és Tusnádfürdőre, jelenlétükkel
támogatták csapatunkat. hálásan köszönjük!
A SIC-Szépvíz Karate-Do
csapata

