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TemplomszenTelési
jubileum és bérmálás
Április 27-én Szépvíz hívő népe és a megjelent vendégek kettős ünnepre érkeztek a templomba. Éppen száztíz éve, hogy boldogemlékű gróf Majláth Gusztáv Károly
püspökatya felszentelte a templomot. Ezt a nagy, örömteljes eseményt egy 10 perces jelenettel próbálta átmenteni
a mába Incze Sándor kántor, Nagy Árpád, Mihály Domokos, Szakács Tamás, Sándor Krisztina, Lukács Kinga és
Füstös Hajnalka, akik Deák Réka rendezésében színre vitték és megjelenítették azt az eufórikus, felhangolt lelkiállapotot, amivel a templom felépítése és felszentelése járt.
Nem volt Szépvíznek temploma, de lett, mert sokan egyet
akartak, egy célért küzdöttek. Az előadás gulával fejeződött be, amely az elkészült templomot mutatta be. Hálásan

köszönjük munkájukat, odaadásukat! A püspökatya is
megdicsérte őket.
Száztíz évvel ezelőtt több mint hétszáz személy, idén
száz fiatal részesült a bérmálás szentségében Tamás József
püspökatya által. Szép templomi liturgia volt a bérmálás
egész ideje alatt.
Kívánjuk, hogy ezek a fiatalok, akik kellőképpen előkészültek a bérmálás szentségének felvételére, a Szentlélek kiáradásában részesülve és az erősség Lelkével
felvértezve hitüket bátran megvallják idegen környezetben
is és vallásukat gyakorló jó keresztény emberek maradjanak mindvégig.
Gábor Zoltán
plébános
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Hírek, felHívások

a tarlóégetés

Az Optimism Kft. április hónap folyamán
elkezdte és a szerződés értelmében be is fejezi
a borzsovai kultúrház illemhelyeinek kialakítását.

A Környezetvédelmi Felügyelőség felhívása és a
195/2005-ös számú sürgősségi
kormányrendelet előírásai alapján
Szépvíz Község Polgármesteri
Hivatala felhívja a környékbeli
magán- és jogi személyek figyelmét, hogy tilos a mezőgazdasági
és legelős területeken a tarló és
egyéb száraz növényi maradványok égetése. A jogszabály értelmében az engedély nélküli
tűzgyújtás kihágásnak minősül, és
magánszemélyek esetében 3.000-

től 6.000 lejig, jogi személyeknél
25.000 lejtől 50.000 lejig terjedő
pénzbüntetést róhatnak ki. Azok a
gazdák, akik nem tartják be a
fenti előírásokat, az európai uniós
támogatást is elveszíthetik.
A tarlóégetéshez többek között a környezetvédelmi hatóság
és a polgármesteri hivatal engedélye is kell. Ez csak indokolt esetben adható ki, például ha
betegség vagy kórokozó miatt
szükséges a növényzet felgyújtása.

IgényelHető a juH- és a
kecsketámogatás
A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) az érdekeltek tudomására hozza, hogy 2012. április
9. és május 18. között lehet igényelni a juh- és kecsketartóknak a támogatást.

feltételek: legkevesebb 50
anyajuh vagy 25 anyakecske birtoklása. Csak azokra az állatokra
lehet támogatást kérni, amelyek
nyilvántartásba vannak véve és
megfelelő fülszámmal rendelkeznek
a következő iratokat kell a
kérelmekhez csatolni: személyazonossági igazolvány, a farm regisztrációs kódja vagy a
regisztrációs igazolvány. Amenynyiben a farm már szerepel az
APIA központi adatbázisában,
csatolni kell az egyéni azonosítási

kódszámot, továbbá a tulajdonos
aktív bankszámlájának igazolását.
A támogatást személyesen
vagy közjegyző előtt felhatalmazott megbízott útján lehet igényelni, de kérheti a törvényesen
létrehozott tenyésztői egyesület
is, a tulajdonos írott felhatalmazásával.
Az igénylést elektronikus formában a www.apia.org.ro honlapon azok a tenyésztők nyújthatják
be, akik 500 fősnél nagyobb állománnyal rendelkeznek. A kinyomtatott, tenyésztői egyesület
által láttamozott kérvényt le kell
adni a megyei APIA központnál.
A www.apia.org.ro honlapon
megtalálható a törvény által engedélyezett tenyésztői egyesületek
listája.

Az 577-es kormányhatározat értelmében támogatott programnak köszönhetően folytatódik
a borzsovai út aszfaltozása.
Az előző évekhez hasonlóan folytatódik
községünkben a virágosítási program, a „Legrendezettebb kapueleje” című vetélkedő, amelyen évről-évre többen vesznek részt. Ezúttal
közöljük, hogy virágpalánták igényelhetők a
községháza 2-es irodájában.
Reméljük, hogy az idén is jelentkeznek új
versenyzők, akiknek nem mindegy, hogy menynyire szép a környezetük, környezetünk, községünk.
Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a község közterületein vagy az ingatlanok előtt a
mezőgazdasági munkagépek, üzemképtelen járművek tárolása, javítása és mosása tilos. Ugyanakkor minden lakos köteles az ingatlanja előtti,
melletti járdaszakaszt (járda hiányában egy
méter széles területsávot) tisztán tartani (kaszálni) és a csapadékvíz zavartalan elvezetését
megoldani.

a nyakönyv
2012. március 20. – 2012. április 20.

s zületések :
Szépvíz – Gergely Hunor, Vitán Mária
Csíkszentmiklós – Erőss Ervin
Csíkborzsova –
Bükkloka –

e lHalálozás :
Szépvíz – Barabás Imre, Benő Ferencz
Csíkszentmiklós – Csíkborzsova – Gegő Rozália
Bükkloka – -

szépvíz község polgármesterI HIvatalában Házasságot kötöttek:
Erőss Szabolcs és Tamás Ildikó Terézia

nádI suttogó - Szépvíz község havilapja kiadó: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala felelős kiadó: Ferencz Tibor
szerkesztők:Daczó Dénes, Daczó Katalin; munkatársak:Balázs Gáspár, Balogh Attila, Balogh Krisztina, Cseke István, Gábor Zoltán, Gál Antal, Gergely Géza, György Beáta, Kovács Károly, Kuna Csaba-Tibor, Lakatos István, Nagy Árpád, Szatmáry Domokos, dr.Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, Timár
Katalin; tördelő: Daczó Dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
nyomda: Alutus Csíkszereda; megjelenik: 1300 példányban
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JöJJ, Szentlélek ÚriSten!
Amikor április 27-én a személygépkocsi begördült velem Szépvízre,
volt valami más a levegőben, mint eddigi látogatásaim alkalmával. Viszonylag gyakran megfordulok a gát
alatti községben, de ma jeles napot
ünnepelt a faluközösség és velük
együtt vendégeik, akik közé én is tartoztam. Hamar megfogalmazódott
bennem, hogy a nap különlegessége
nem a külsőségekben rejlik, hanem az
az érzés az oka, amelyben a bérmaapának való felkérés révén részesültem. A megtiszteltetés és a
felelősségtudat érzése. Bérmálásra
készült a település. Ez a nap minden
római katolikus közösség életében jelesnek számít, hiszen nem évente
visszatérő eseményről van szó, a püspök jelenléte és az ünnepi szentmise
felejthetetlenné teszi az eseményt
minden résztvevő számára.
Mint kotlóhoz csibéi, a templom
fele igyekezett a sokaság, ünnepeltek
és ünneplők, vendégek és egyházi
elöljárók egyaránt. A templomban
már orgonaszó várt ránk, majd a delelőre kúszó nap sugara megcsillant a
püspök úr pásztorbotján és már együtt
is volt a kettős ünnepre összesereglett
közösség. Egy kis előadás a templomépítés korába vezérelt el minket, majd
kezdetét vette az ünnepi szentmise,
amelynek keretében Tamás József
püspök úr kiszolgáltatta a bérmálás
szentségét a több mint száz, előre felkészített és egy nap erejéig népviseletbe öltözött fiatalnak. Az énekkar
hallatán eszembe jutott a régi bölcsesség, hogy aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik. Jó volt hallgatni
őket és együtt énekelni a megfelelő
részeket.
Nemcsak a „főszereplőknek” volt
különleges mai nap, a szülők és a bérmaszülők is felemelő és elmélkedésre
ösztönző élményben részesültek.
Amikor a bérmaszülő a bérmálkozó
vállára teszi a kezét, akkor a szimbo-

likus mozdulat kapcsán valami rejtett
és mély érzés születhet mindkettőjükben, felelősségvállalás, bizalom és hit
járhatja át lelkünket és ezek az érzések elkísérhetnek még napokig a hétköznapok útvesztőjében is. Nekünk
kell vigyáznunk arra, hogy ezek a
hangulatok, megérzések, ne legyenek
tiszavirág életűek, időnként keltsük
újra életre őket, egy-egy találkozás
vagy beszélgetés alkalmával. A bensőséges hangulatot csak az ilyenkor
szinte megszokottá vált kattogó fényképezőgépek sokasága és tolakodása

zavarta meg, ezáltal járulva hozzá
ahhoz, hogy nagyon sok elektronikusan rögzített adatunk legyen a szentség kiszolgáltatásának napjáról és
pillanatáról, azonban egy olyan tényező révén, amely a szentség kisu-

gárzásának mélyebb átélését zavarja.
A csoportkép elkészítése után –
amely valóban kedves és fontos emlék,
hiszen kortársai társaságában láthatja
magát rajta évtizedek múlva is a megbérmált fiatal lány vagy fiú – mindenki
hazafele vette útját, ahol már a gyöngyöző húsleves vagy a sült várta az ünneplőket. Az ilyenkor esedékes
ajándékok is túlnőttek már az egykor
szokásos halbicskákon és a pántlikákon – ez már egy ilyen világ , de
merem remélni, hogy a legtöbb tűzhely
mellett szeretetlakomává vált az ünnepi ebéd és abban is bízom, hogy
ezek a kis közösségek – családok, barátok – gyakran fogják még körülülni
az Úr asztalát és lesznek egymás vendégei is.
A nap végén elült az ünnepi zsongás és én is hazafelé vettem utamat. A
püspök úr folytatja bérmaútját, a közösségek visszatérnek hétköznapi
ügyes bajos dolgaikhoz, a székelyruha
visszakerül a ládafiába. De valami
megfoghatatlan mégis megmarad. És
ez teljesen bizonyos számomra, hiszen
búcsúzáskor mintha az eddiginél egy
kissé erősebbnek éreztem volna bérmakeresztfiam kézszorítását.
Bács Béla János
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TolliTe hoSTiaS! - hozzaTok áldozaToT!

Csíkszentmiklós és Borzsova kórusa
Ez volt a mottója az idei XVIII.
Felcsíki Egyházi Kórusok Találkozójának, amelyre 2012. április 14-én került sor. A tizenkilenc résztvevő
egyházi kórust az idén a csíkszeredai
Millenniumi templom látta vendégül.
A találkozó 10 órakor szentmisével
kezdődött, ezt követően mindenik
kórus két-két kórusművet adott elő.
Az ünnepi esemény közös ebéddel és
táncmulatsággal zárult.
Az első kórustalálkozót Fejér István csíkszentdomokosi kántor kezdeményezésére indították el 1995-ben,
amelyen Csíkszentmiklós-Borzsova
kórusa is részt vett 29 taggal. Azóta

Szépvíz kórusa

hagyománnyá vált a felcsíki falvakban az egyházi kórusok találkozója,
amit minden esztendőben a húsvétot
követő első szombaton rendeznek
meg. Sok év telt el, mondhatni nagykorúvá lett a rendezvény, a kórusok
száma is nőtt, az idén közel 750 énekes ajkáról szólt az alleluja. 2009-ben
Szépvíz adott otthont a kórustalálkozónak, 2010-ben pedig Csíkszentmiklós.
A csíkszentmiklósi plébánia irodájának fala őrzi a kórustalálkozók
emlékét, minden évben újabb képpel
gyarapodva, hiszen az elmúlt 18

évben az egyházközségnek csak
három alkalommal nem sikerült részt
venni a találkozón.
Csíkszentmiklós-Borzsova kórusa az idén ünnepli fennállásának
20 éves jubileumát. 1992 húsvétjára
az akkori ifjúsági énekcsoport, Bíró
János vezetésével, betanulta a passiót, átvéve a stafétát az előző énekkartól, melyet Szekeres Károly
kántor vezetett. Ebben az évben
volt először Borzsovában passióéneklés virágvasárnapján, ami nagy
újdonságnak számított akkoriban.
Az elinduláskor fontos szerepet játszott az énekkar életében Antal
György delnei kántor, aki sokat segített 1993-ban Erőss Lajos kanonok
aranymiséjének
széppé
tételében. Ezt követően, 1994-ben a
borzsovai kápolnaépítés elkezdésének 200. évfordulóján a kórus már
önállóan énekelt. Bíró János karvezető után, 2002-től Marti Kálmán
Balázs kántor vezette a kórust.
Azóta a tagok egy része már kicserélődött és számuk megduplázodott.
A jelenlegi karvezető 2007 óta Bíró
Zsolt-Imre kántor.
Timár KaTalin

nádi suTTogó 5.

2012. április

„i skola

máskénT ”
a szépvízi iskolában
A húsvétot megelőző héten az ország iskolái, beleértve községünk iskoláit és óvodáit is, „Iskola másként’’
hetet tartottak, ami abban állt, hogy a
pedagógusok olyan programokat
szerveztek, amelyek során a gyerekek
ismereteit, a szokásoktól eltérően,
nem tanítási órák hanem különböző
foglalkozások, kirándulások révén és
helyi intézmények látogatása során
próbálták bővíteni.
A szépvízi Nyirő József Általános
Iskola diákjai hétfőn filmvetítésen
vettek részt. Kedden sportnap következett, közösen a szentmiklósi iskola
diákjaival és tanáraival. Ezen a napon

Szépvízen a floorballnak, míg Szentmiklóson a kosárlabdának volt nagyobb sikere.
Szerdán egy iskolaszintű kiránduláson vettünk részt. Meglátogattuk
többek között a Dánfalván működő
kerámiaműhelyt, ahol nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel ismerkedtünk
meg a kerámiakészítés művészetével.
Ezután megcsodáltuk Gyergyószárhegyen a Lázár kastélyt, egy kis betekintést nyerve az 1450 és 1532 között
épült várkastély világába. Erről a kirándulásról – mind a gyerekek, mind
a tanárok – élményekkel telve tértünk
haza.

pályázaToT nyerT
a szépvízérT egyesüleT

Tátogó kökörcsin
Sikeresen pályázott a Szépvízért Egyesület a Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia Zöld
övezetek elnevezésű programjának keretében egy tanösvény kialakítására
Cibrefürdő
és
Fügéstelek között, a Szent László
kápolna és a Pogány-havas érintésével. A tanösvény célja részletesen, élvezetes formában és a
helyi tudást felhasználva, bemutatni a terület természeti és kulturális értékeit. A Szépvízért

Egyesület szeretné minél jobban
bevonni a helyi fiatalságot és a
felnőtt lakosságot a tevékenységekbe, ezért több vetélkedőt, kirándulást
és
foglalkozást
terveznek. A program partnerei
Szépvíz Község Polgámesteri Hivatala, Szépvíz Közbirtokossága,
a község iskolái, a szépvízi magánerdészet és a Réti Csík Természetvédelmi Egyesület.

A hetet egy „hagyományőrző-hagyománymegismerő” nap zárta,
amelynek keretében az elemisták és
az óvodások tojást festettek, gyöngyöt
fűztek, míg a szépvízi felsőtagozatos
tanulók bemutatói során megismerkedhettünk a nagyvilágban élő húsvéti szokásokkal.
Véleményem szerint ez az „Iskola másként’’ hét a diákok és a tanárok emlékezetében egyaránt úgy
marad(t) meg, mint egy tanulságos,
kellemes élményekkel teli időszak.
gál EmEsE

HúsvéTi kézműves
foglalkozás
Április 5-én Húsvéti kézműves foglalkozást szervezett a szépvízi Nők Klubja. Az
eseménynek a községháza pinceterme adott
otthont. Minden résztvevő választhatott a
sokféle foglalkozás között, illetve kipróbálhatott különböző tavaszi dekorációs technikákat. Természetesen a rendezvény egyik
fénypontja a hagyományos húsvéti tojásfestés volt, amelyről Deák Mária szépvízi tojásfestő árult el néhány fontos tudnivalót. A
program végén minden résztvevő hazavihette az általa készített munkákat, amelyek
még szebbé varázsolták az otthonokat.
Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek és bekapcsolódtak
a
Nők
Klubja
tavaszi
programjába!
Balogh Krisztina
Nők Klubja
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GyErmEKéVEK

réSzlEtEK DEbrECzy SáNDor öNélEtíráSából
Százöt éve, 1907. február 23án született Kászonújfaluban
Debreczy Sándor pedagógiai író,
egyetemi tanár, Csoma Sándorkutató. 1910-13 között Gyimesbükkön élt, ahol apja, Debreczy
József
csendőr-őrmesterként
szolgált. 1913-17 között a család
Szépvízen lakott. Erről az időszakról szóló feljegyzései a Hargita Népe napilap nyomán a
Nádi Suttogóban Debreczy Sándor leánya, Víziné Debreczy Ildikó jóvoltából jelenhetnek meg.
(Daczó Katalin)
Még élesen emlékszem a szépvízi
széles medrű patakra, mely a Fő utat
egy magas kőhíd alatt keresztezte. E
kőhíd mellett sorakoztak az örmény
kereskedők (Dajbukát, stb.) üzlethelyiségei. A patakhoz személyes emlék
is fűz. Egyik télen a meredek partján
ródliztunk, éppen mély göbe felett.
Ródlimmal a göbe felé csúsztam le,
mert ott meredekebb volt a part. Az
utolsó pillanatban nem tudtam eltéríteni a ródlimat, s bár a göbe be volt
fagyva, én ródlistól bekerültem a
göbe jege alá. Csuromvizesen tápászkodtam ki, s vettem azonnal az irányt
hazafelé. Édesanyám otthon – látva
facsaróvíz ruhámat – ágyba bújtatott,
forró teát adott, s még csak meg sem
náthásodtam. Így lettem már zsenge
koromban vízi búvár!(...)
Gyermekcsínyek ideje
Szépvízen két helyt laktunk. Az
1916-os menekülés előtt Ferencz
Ignác házában, a csendőrlaktanya
mellett. Volt két szobánk, konyhánk,
kamránk. Az egyik szoba a Fő utcára,
a Templom utcára nézett.

Számomra akkor három nevezetes esemény történt ebben a lakásban.
Tél volt, szép verőfényes tél. Az
úton csikorgott a hó az erdőre siető
szántalpak alatt. Én Ferencz Lacival,
a házigazdánk fiával (...), kiálltam a
kapuba, s néztem az egymás után
ügető szánkókat. Megpillantottam az
úton egy gyufásskatulyát. Odasiettem,
felvettem, s hát nem volt üres. Mit
csináljunk vele? Laci hátrahívott az
Ők csűrjükbe. Ott elkezdtük gyufával
gyújtogatni a sarkokba szőtt pókhálókat. Egyet lobbant a láng s ezzel vége
lett a piromániákus gyönyörködésnek.
De végét vetette ennek még inkább
Laci édesanyja, aki hátrajött a csűrbe
s véletlenül leleplezett. Nekiesett a fiának, s kezdte ütni-verni. Én is megszeppentem, de hozzám nem mert
ütni, de – persze – azonnal feljelentett
apámnak. Édesapám elővett, mérges
lett (lehet azért is, mert az irodai munkájában zavarták), megcsavargatta a
fülemet, adott két taslit, s mint szigorú
elsőfokú büntetőbíró, bezárást egy
éléskamrába.
Még jóformán fel sem ocsúdtam
a meglepetésemből, amikor észrevettem, hogy a kamrában a polcokon
kompótok sorakoznak. Én eddig csak
akkor kaptam kompótot, amikor beteg
voltam. Most itt volt az alkalom, hogy
beleszabaduljak. Leemeltem a polcról
egy meggy, egy cseresznye, egy körte
és egy szilvakompótot. A hüvelyk-ujjammal beszúrtam mind a négy üveg
dunsztpapírral lekötött tetejét, s addig
kóstolgattam szerre a különböző gyümölcsédességeket, amíg édesanyám
leleplezett. Ezt elmondta édesapámnak, aki most komolyabb testi fenyítést utalt ki számomra. Így kaptam ki
kétszer egy óra leforgása alatt.
Volt nekünk ebben az időben egy
Farkas Ágnes nevezetű szolgálónk.
Mindig kedélyes, jópofa székely

Szépvízi iskolások- az első sorban
balról a negyedik Debreczy Sándor,
Vákár József örmény katolikus plébánossal (Dr. Antal Zoltán és Antal
Attila tulajdona)
leány volt. A kedvünkért mindent
megtett, különösen olyat, amivel bámulatba tudott minket, gyermekeket
ejteni.
Egyszer csak mi, gyermekek és ő
maradtunk otthon. A konyhánkkal
szemben állott egy padlásszín.
Emmus arra kérte, hogy másszon fel
a padlásra, és az ajtóból ugorjon le.
Ágnes nem mondatta magának kétszer, máris a padlásajtóból kiáltotta
felénk, hogy nézzünk rá. Mi ránéztünk nagy izgalommal, ő valóban ugrott, de nem ért földet. Szoknyája
beleakadt valami szegbe s ő függve
maradt fejjel lefelé a padlásajtóban.
Mi élveztük a szokatlan helyzetet,
tapsoltunk, de nem tudtuk szorult
helyzetéből kimenteni. Végül is egy
Lőrincz nevű csendőrt hívtunk, aki
szívesen emelte le a jóképű fiatal leányt függő helyzetéből. (...)
– folytatjuk –
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L abdarúgás
Befejeződött a 2011-2012-es fociidény a szépvízi és szentmiklósi gyerekekből álló csapat részére. A csapat
a megyei 1999-2000 korosztályos
bajnokságban szerepelt, jó eredményt
elérve, hiszen a táblázat első felében,
a 4. helyen végzett, maga mögé utasítva nagyobb települések csapatait.
Nagyon jó eredménynek tartom ezt,
hiszen csak egy éve (heti két alkalommal) kezdtük el az edzéseket. Szorgos, odaadó munka eredményét
tükrözi a táblázat.
Külön kiemelném néhány gyermek nevét, akik szorgalmasan és szófogadóan végezték a munkát, segítve,
bíztatva egymást:
– Kelemen Szabolcs csapatkapi-

tány, aki mind a 21 meccsen kezdőjátékosként játszott, megérdemelve a
10-es számú mezt.
– Bardócz Zoltán, gólkirály - 21
góllal
– Lukács Henrik kapus, igazi
adottságokkal rendelkező játékos
– Székely Ferdinánd, a csapatunk
balcsatára, aki több góllal és gólpaszszal segítette csapatunkat a győzelem
felé
–A védelem kulcsemberei is említésre méltóak: Boldizsár Gellért (a
legszebb találat), Erőss Nándor (határozott, megbízható védő), Lorenzovics Csaba (büntetők értékesítője
100%-ban), Erőss Zoltán (fáradhatatlan középpályás).

Táblázat:
1

Székelyudvarhely

21

20

1

0

107-9

81p

+31

2

Csíkszereda VSK

21

18

0

3

84-15

72p

+24

3

Szentegyháza (lányok)

21

10

3

8

31-50

43p

0

4

Szépvíz

21

8

4

9

36-47

36p

-2

5

Balánbánya

21

7

2

12

45-68

30p

-7

6

Gyergyószentmiklós

21

5

3

13

21-63

23p

-15

7

Gyimesfelsőlok

21

5

2

14

52-72

22p

-1

8

Szentegyháza

21

3

1

17

30-82

13p

-23

Végül minden gyerek az elvárásaimnak eleget tett, pályára léptek és bizonyítottak.
A szépvízi közbirtokosság segítségével új focimezeket vásároltunk,
ezt ezúton, a gyerekek nevében is, köszönjük.
A következő bajnokság az Oldalcsík és Gyimesek körzeti selejtezője,
amely május 3-án lesz a szépvízi focipályán.
A torna győztese részt vesz a
május 11 és 12- én megrendezett focitornán Csíkszentdomokoson, amelyet a Magyarországi Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat támogat. A
meghívott iskolák: Mindszent, Pálfalva, Szépvíz, Szentmihály, Felsőlok
– 2 csapat (Domokos Pál Péter iskola,
Szent Erzsébet Líceum V-VIII osztály), Középlok, Hidegség.

KaraTe- híreK
Sok esemény részesei voltunk az
utolsó hónapban is, hisz kezdő tanítványaink első övükre vizsgáztak.
A nagyobb övesekkel részt vettünk edzőtáborokban és versenyen is.
Az edzőtáborok közül megemlíteném
a Duţă Viorel 5 danos mester által tartott edzőtábort, aminek Kézdivásárhely
adott
otthont
és
a
sepsiszentgyörgyi edzőtábort, ahol a
“Shoto- team” által meghívott S. Kovács Ádám ( magyar bajnok és több
világkupa-, világbajnoksági helyezést
magáénak tudó sportoló.) 4 napos kumite szemináriumán is részt vehettünk. Ezen edzőtáborok nagy

A kezdő karatékáink vizsga közben
fejlődést jelentenek csapatunknak. vételünket a Közbirtokosság, a PolLapzártával egy időben a “Black ka- gármesteri Hivatal és a szülők támorate” klub meghívására vettünk részt gatták. Köszönet érte!
versenyen, Tusnádfürdőn.
Szatmáry DomokoS zSolt
Ezen rendezvényeken való rész-
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A l élek
Pünkösdre készülve az Egyház így
imádkozik: „Küld el Szentlelkedet és
minden átalakul, és megújítod a föld
színét”.
Ebben az évben különös hangsúlyt
kap ez az ima, hiszen bérmálásra, a
Szentlélek eljövetelére készülünk egész
Csíkországban.
A Szentírás beszámolója szerint
Pünkösd előtt az apostolok Máriával,
Jézus anyjával, egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak. Készülünk tehát
imádsággal, a Lélek utáni sóvárgással.
A bérmálkozók még tanulással is készülnek, hogy öntudatosan vállalják
vallási kötelezettségüket, hiszen a bérmálásban nagykorú keresztények lesznek.
A belső, lelki készülődés mellett a
külső, anyagi tevékenységre is nagy
gondot kell fordítanunk. Ezért már a
múlt évben különböző javításokat végeztünk. A plébánia épületét kimeszel-

2012. április

kiárAdásA
tük kívül és belül, felhúztunk több mint
500 m kerítést a plébánia körül. Nagypéntek hajnalban a szokásos keresztút
alkalmával négy új keresztet áldottunk
meg az erdő alatt, amelyeket lelkes fiatalemberek készítettek el.
Borzsovában a templom ajtóit és
lépcsőit újítottuk meg, ugyanakkor
megjavítottuk a kápolna padlóját és kórusát.
Munka mindig van, és mindig kell
valamit tennünk, javítanunk, hogy
megmentsük a pusztulástól az ősök
által ránk hagyományozott értékeket.
A bérmálás mellett május hónapjában megtartjuk a májusi ájtatosságokat.
Így az év legszebb hónapját a legszebb
nőnek, a Szűzanyának a tiszteletére
szenteljük.
Kedves ünnep még az elsőáldozás
napja is, amikor a kis iskolások először
fogadják ártatlan, tiszta szívükbe a
szentségi Úr Jézust.

Pünkösd ünnepe is legtöbbször
május hónapjában van, amikor őseink
hitével elzarándokolunk a Csíksomlyói
Máriához. Ugyanakkor a Szentlélekhez
is fohászkodunk, hogy töltsön el kegyelmével, amint egykor a Szent Szüzet is elárasztotta és kegyelemmel
teljessé tette.
A Szűzanya mellett az ő tisztaságos
jegyesére, Szent Józsefre is feltekintünk, hisz ő a szent család őre, a munkás élet példaképe és Borzsova
védőszentje.
Talán egy hónapban sincs annyi
szép ünnep, mint május folyamán. Így
május nemcsak a legszebb, de a legszentebb, legértékesebb hónap mindannyiunk számára. Igyekszünk úgy
átélni ezt a hónapot, hogy mi is gyarapodhassunk benső lelki szépségben és
a kegyelmi életben.
GerGely Géza
plébános

Az erdélyi püspök CsíkbAn
A „Cs. L.”-ban olvassuk: Az erdélyi püspök Csikban. Gróf Majláth
Gusztáv Károly erdélyi püspök e hó
26-án érkezett Sz.-Udvarhelyről megyénkbe. Nagyszámu kiséretével, a
vármegye határánál a közigazgatási
hatóság nevében Fejér Sándor főszolgabiró a papság nevében pedig Murányi Kálmán felecsiki főesperes
üdvözölte, s hosszu kocsisorban vonult a menet Szépvizre, a hol szintén
Fejér Sándor főszolgabiró fogadta és
üdvözölte a vármegye és annak közönsége nevében. Vasárnap, 27-én fényes papi segédlettel szentelte fel a
szépvizi plebániai templomot Szent
László tiszteletére.
Templom szentelés után az első
misét Murányi Kálmán főesperes
mondta nagy asszisztenciával, mig a
zenei részt a csik-somlyói tanitóképző-intézet ének és zenekara látta
el. Dománff g miséjét adták elő szép
harmonikus összjátékban. Mise után

Balog József tanár fejtegette gyönyörü beszédben a templom fogalmát.
Ezután a helybeli plebánosnál nagy
ebéd volt, a mit megelőzött a szépvizi
egyházközség küldöttségének tisztelgése a plebános vezetésével, a kik
megköszönték a főpásztor odaadó fáradságát, mire püspök ur a vallásosság szent törvényeit s a vallás
szorgalmas gyakorlatát kötötte a küldöttség lelkére, kérve, hassanak oda,
hogy a templom valóban Isten dicsőségét hirdesse.
Ebéd alatt kedélyes társalgás volt,
mely alkalommal a tanitóképezdei növendékek ének és zenekara a püspöknek egy pár darab előadásával
kedveskedett; a püspöknek a figyelem
láthatólag jól esett s két izben is kiment a növendékek közé, a hol majdnem mindeniket megszólitással
tüntette ki. Az ifjuság nevében az önképzőkör elnöke üdvözölte a főpásztort egy rögtönözött beszédben.

Megköszönve az ifjuság ragaszkodását, mindeniknek egy-egy emlék
érmet adott emlékül, a melyeket Rómából hozott s végül gazdagon meg
is ajándékozta az ifjuság önképző
körét s szivélyes szavakban elbocsátotta öket.
Délután a főpásztor elmondta a
vecsernyét, s mely után papjaival elfoglalta a gyónószéket s késő estig
gyóntatott. Hétfőn nagy mise volt
ugyan csak a plébániai templomban,
a mikor is főpásztorunk a bérmálás
szentségét adta fel a nagyszámu bérmálkozóknak.
Kedden az örmény szertartásu
plebánián tett látogatást, a mely alkalommal a nagymise is ott volt s ezzel
a püspök Szépvizről Gyimesre ment
folytatni bérmáló körutját.
(Közművelődés, 1902. május 3.)
Közli: Gál Hunor
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Nagykorúsítási
üNNepség

Vicc sarok
koVács károlytól
Az iskolában a gyerekek történetet kell
meséljenek „Anya csak egy van” címmel.
Pistike:
– A múlt héten nagyon beteg voltam és
édesanyám ápolt, míg meg nem gyógyultam
és innen is látszik, hogy anya csak egy van.
Karcsika:
– A tegnap édesanyám beküldött a kamrába, hogy hozzak ki három üveg befőttet.
Bementem és visszaszóltam: Anya, csak egy
van!?
Gál Nándor
nagycsoportos
rajza

2012. április 21-én, szombaton, immár hatodik alkalommal került
sor a 18 évesek nagykorúsítási ünnepségére. A fiatal lányok és ifjak
10 órától szentmisén vettek részt, majd 11 órától a szépvízi kultúrotthonban zajlott a nagykorúsítási ünnepség. Az idén községünkben 42
fiatal töltötte vagy tölti be a 18-dik életévét.

Veszettség (rabies)
A kutya betegségei közül
legveszedelmesebb a veszettség. A
házi (kutya, macska) és a vadon élő
állatok (farkas, róka, borz) vírus
okozta fertőző betegsége, amellyel
szemben valamennyi állat és az ember
is fogékony. A betegséget a veszett állatok marása közvetíti a sebbe kerülő
nyál révén. A vírus a sebből az idegek
mentén jut az agyvelőbe, ahol főleg a
motorikus sejtek protoplazmájában
sejtzárványokat, Negri-féle testecskéket hoz létre. A betegség kezdetben
fokozott reflex – ingerlékenységben,
később bénulásban mutakozik meg.
Lappangási ideje két héttől több hónapig is terjedhet. A kutyákon a
betegség kezdeti szakaszában szomorkodás, az ember kerülése figyelhető meg. Ezt követi a fokozott
ingerlékenység, emészthetetlen tár-

gyak felvétele, kóborlás (vándorlási
kényszer), ugatás nélküli támadás és
marás, valamint az egyidejüleg
jelentkező bénulás miatt az ugatás jellegének megváltozása, nyálfolyás,
nyelési zavarok (víziszony), kancsalság. A végső stádiumban az állkapocs
lelóg, a bénult nyelv előre esik és az
elhullás 5-8 napon belül a légzőizmok
bénulása következtében áll be. Az esetek egy részében az izgalmi tünetek
hiányoznak, ez az ún. „csendes
veszettség”.
A veszettség megakadályozható az ebtartás szabályozásával, az
ebek évente ismétlődő kötelező
védőoltásával, valamint a rókák rendszeres írtásával. Az emberre a veszélyt leginkább a kóbor ebek jelentik,
mivel ezeket az állatokat nem oltják
rendszeresen a veszettség ellen. A

veszettség az emberre a veszett állat
nyálával terjed, kb. 10-50 napos lappangási idő után alakul ki.
A veszettség megelőzése, illetve a védekezés az ún. preexpozíciós
és
posztexpozíciós
sorozatoltásokkal történik. Preexpozíciós sorozatoltásban potenciálisan
fertőzésnek
kitett
személyeket
részesítenek (általában vadászokat, állatorvosokat, veszettségvírussal dolgozó tudósokat, barlangászokat).
Posztexpozíciós sorozatoltásban a
veszett állat által megmart (feltehetően lappangási időszakban lévő
fertőzött) személy részesül, az erre hivatott szakorvos javaslatára.
Balogh Zoltán
IV. éves állatorvostan hallgató
Kolozsvár
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Megidézett történeleM
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tűz ütött ki
rotaMoSón
Tűz ütött ki április 29-én, szombaton délben
Bükkloka közelében, Rotamosón. Több mint
kétszáz hektáros területen égett az avar és a
kaszálóbeli fák. A szépvízi önkéntes tűzoltók
és segítőkész fiatalok több órás megfeszített
beavatkozásának köszönhetően végül sikerült a lángokat megfékezni. A tüzet valószínűleg gondatlan gyújtogatás okozta, mondta
Ferencz Tibor polgármester, hozzátéve, hogy
azon a környéken az utóbbi években többször volt hasonló eset. (D. K.)

cibrefürdői MájáliS
A következő kép 1936-ban készült. A képen az akkori szépvízi tanítók és óvónők láthatóak egy óvodai szereplés után. A képen látható
a helyi római katolikus plébános Timár Sándor, a görög katolikus parókus a családjával, valamint a bal szélen fehér ruhában Pál Klára.
A képet özv. Kuna Péterné, született Pál Klára bocsájtotta rendelkezésemre. Ezúton is köszönet érte! (Gál Hunor)

A hagyományokhoz híven május elsején
idén is számosan májálisoztak Cibrefürdőn. A
2007-ben újjáépített és a Polgármesteri Hivatal jóvoltából idén felújított fürdőn az idő is
kedvezett a kikapcsolódni vágyóknak: jó hangulatban sütöttek, főztek, sörözgettek, szórakoztak.

SzarvaSMarhakiállítáS
Szépvízen

a

2012 május 5-én, szombaton szarvasmarhakiállítást rendeznek a szépvízi sportpályán.
program
8.00 – 10.00 – résztvevők érkezése, a kiállítandó állatok standok
ban való elhelyezése
10.00 – 11.00 - lovasfogatok felvonulása
11.00 – 11.15 - a kiállítás megnyitása
- beszédet mond: Silló Gábor, a Szépvízi Szarvasmarhatenyésztők
Egyesületének elnöke, Ferencz Tibor, Szépvíz polgármestere
11.15 – 13.00 – a bemutatott állatok értékelése
- vezeti dr. Sólyom Gizella mérnöknő
13.00 – 13.30 - díjak kiosztása, tombolahúzás
13.30 - a kiállítás felbontása, az állatok hazaszállítása
Résztvevők: szépvízi, csíkszentmiklósi, ajnádi, delnei, borzsovai, csíkpálfalvi, csomortáni és dánfalvi szarvasmarhatenyésztők
Szervezők:
Szépvízi Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete
Borzsovai Szarvasmarhatenyésztők Egyesülete

cSíkborzSovai

falunapok prograMja
2012. május 5 – szombat
10.00 – Sportrendezvények a futballpályán
15.00 – Vízi élőlények megfigyelése mikroszkóppal – Demeter László biológus
vezetésével
20.00 – Filmvetítés – Havasi kaszálók természeti értékei – Demeter László biológus
21.00 – Harcművészeti bemutatók: karate
(shotokan), aikidó
2012. május 6 – vasárnap
12.30 – Ünnepi szentmise
16.00 – Futballmérkőzés – Borzsovai SE Csíkszentimre
19.30 – A csíkborzsovai férfikórus előadása
a helyi kultúrotthonban
– A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
előadásában “János Vitéz, avagy a hős gyönyörűséges utazása és csodálatos megérkezése” - Táncos képekkicsiknek és
nagyoknak, Petőfi Sándor műve nyomán.

