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Beszámoló a falugyűlés alkalmából
Tisztelt falusfeleim!
Immár 5. esztendeje, hogy a Nádi Suttogóban beszámolok a községünkben történtekről, de úgy érzem, hogy a
falugyűlések, amelyeket kezdeményeztem és immár nyugodtan mondhatom, hogy meghonosítottunk, hagyományossá
tettünk, sem maradhatnak el. Ennek igazából több oka is van: a hagyományon túl a személyes kapcsolat, a problémák
közös megvitatása, esetleg véleménycsere, de azt is mondhatnám, hogy az egymás és a közösség iránti tisztelet megnyilvánulása, a közösséghez való tartozás jelképe a falugyűlés. Ezen gondolatok szellemében kell építsük községünket,
közösségünket, alakítanunk környezetünket.
FERENCZ TIBOR
polgármester
Folytatás a 4-5. oldalon.
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Tudnivalók az új adótörvénykönyvről
2016. január 1-től került alkalmazásra az új adótörvénykönyv, amely mindannyiunk számára új feladatokat jelent.
a helyi tanács 2015. decemberében már meghozta döntését a helyi adókkal kapcsolatosan, a törvény által megadott adókulcsok mértékére vonatkozóan a minimális értékeket választotta ki.
a legnagyobb változás az ingatlanadóra vonatkozik, hiszen eddig az adó mértékét a tulajdonos személye szerint
(jogi vagy magánszemély) állapították meg. az új adótörvénykönyv szerint viszont ezentúl az épület rendeltetése számít
(lakás célú, gazdasági tevékenységre használt vagy vegyes felhasználású ingatlan). azon magánszemélyeknek, akiknek
2015. december 31-én nem lakáscélú volt az ingatlanja, tehát iroda működött benne, vagy vegyes felhasználású az ingatlan
(a lakás lakhelyül is és valamilyen kereskedelmi tevékenység végzésére is szolgál, például valamilyen üzlet működik benne),
2016. március 31-ig kötelezően nyilatkozniuk kell az ingatlanok funkciójáról. a helyi hivatal a nyilatkozatokban szereplő
információk szerint határozza meg az ingatlanra kivetett adókulcs értékét.
az adókulcs meghatározásakor a vegyes felhasználású ingatlanoknál a különböző célokra használt terület nagyságát
kell figyelembe venni. fontos viszont, hogy lakáscélú ingatlanként kerül meghatározásra azon ingatlan is, ahol bár valamilyen vállalkozás működik, jogi személy, vagy természetes személy (pfa, II, aI) került bejegyzésre, de az ingatlanban
semmilyen gazdasági tevékenység nem történik és a lakás költségei – fűtés, áramfogyasztás – nem számolódnak el a
könyvelésben.
fontos változás az is, hogy a nem lakáscélú ingatlanok esetében az adóalapot egy szakértő által elvégzett felértékelés
szerint határozzák meg úgy a jogi, mint a természetes személyek esetében. abban az esetben, ha nem történik felmérés, a
felmutatott bérleti szerződésben található felület nagysága alapján kell számolni az adót.
változik a telekadó kiszámításának módja is. Ezután az épület alatti területre is fizetnünk kell, és a bennvaló
mezőgazdasági területből is telekkategóriába kell számolni négy árat.
ugyanakkor jelentős változást jelent, hogy ha valaki eladja ingatlanját vagy járművét egész évre neki kell kifizetnie
az adót, ha viszont vásárlás történik a vásárlónak csak a következő évtől kell adóznia a vásárolt javak után.
kérjük mindazokat, akik érintettek a fent leírt esetek valamelyikében szíveskedjenek megjelenni a polgármesteri
hivatal 8-as irodájában, magukkal hozva a szükséges iratokat: cégbejegyzési bizonylat (Certificat de înregistrare), megállapítói bizonylat (Certificat constatator), haszonkölcsön szerződés (Contract de comodat).
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 2016-tól lehetőség nyílik bankkártyával való fizetésre is, sőt nemsokára
az online kifizetéses rendszer is zökkenőmentesen fog működni.
Idén is érvényben van az a lehetőség, hogy azon jogi és magánszemélyek, akik március 31-ig kifizetik az idei évre
esedékes minden adójukat 5 % kedvezményben részesülnek.
köszönjük az együttműködést!
Adók és illetékek iroda – Polgármesteri Hivatal
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születések:
Szépvíz – orbán abigél, Deák Emőke, Barcsa
fernanda
Csíkszentmiklós – pál attila, orbán ádám
Elhalálozás:
Szépvíz – Balog Erzsébet
Csíkszentmiklós – andrás katalin, gergely géza,
Szabó Ignác, lukács andrás, kosa Barna
Csíkborzsova – abos Simon

fElhíváS
a viaduct építőipari vállalat éjjeliőrt alkalmaz munkagépek mellé a szépvízi Szénás úti építési munkálatok idejére.
érdeklődni a 0784400867-es telefonszámon lehet.

szépvíz község polgármEstEri HivAtAlánAk
ügyfélfogAdási rEndjE:
hétfő – Csütörtök: 800 – 1500
péntek: 800 – 1400

Telefon: 0266-325282

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
kiadó: Szépvíz község polgármesteri hivatala. felelős kiadó: ferencz Tibor.
munkatársak: albert Tünde, andrás róbert, Balázs gáspár, dr. Balogh attila, Cseke István, Demeter Emőke-gizella, fazakas judit, ferencz
angéla, gábor zoltán, györgy mihály-levente, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, lakatos István, Németi katalin, Szakács adél,
Szatmáry Domokos-zsolt, dr. vikárius károly, dr. vitos Erika, zőldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. korrektúra: ferencz réka.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: alutus Csíkszereda. megjelenik 1450 példányban.
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lelki készülés böjt idején
körülöttünk háborúk dúlnak, népek menekülnek
tömegesen, keresztényeket gyilkolnak több országban, a
gonosz mellé mindig odacsatlakozik valaki, aki kiszolgálja, átadja kezét, szívét, nyelvét, agyát, hogy ártson és
pusztítson. Népeket, nemzeteket és különféle
kultúrában élő embereket uszít egymás
ellen. gondviselő jóságodban megingott gyenge hitünket kihasználva arra
buzdít, hogy féljünk egymástól és vegyük el azt, ami a másé. Belekorbácsol minket a habzsoló, fogyasztói
világba, ahol már nem is mi élünk,
hanem a felpörgetett életünkkel olyan
emberek gazdagodását szolgáljuk,
akiket talán be sem engednénk
házunkba. kölcsönből, adósságból limlomot vásárolunk és észre sem vesszük,
hogy magunk körül a halál kultúráját építjük.
Itt már nem az ember a fontos tényező, hanem a gyárak, a
bankok, az utak. az ember csak eszköz, aki tervez,
kivitelez, átad, kiszolgál és négyévente választ.
Istenünk, kérünk mutasd meg az igazi utat az emberiségnek! a gonosz hatalma csak imádsággal, böjttel és
alamizsnálkodással gyengíthető, és Szűz mária égi segítségével le is győzhető.
Imádkozzuk pio atya imádságát: maradj velünk
uram, mert szükséges, hogy velünk légy, hogy el ne feledjünk. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulunk Tőled.
maradj velünk, uram, mert gyengék vagyunk, szükségünk
van a Te erődre, hogy elessünk annyiszor. maradj velünk
uram, mert Te vagy az életünk és nélküled csökken

buzgóságunk. maradj velünk uram, mert Te vagy a mi
világosságunk és nélküled sötétségben vagyunk. maradj
velünk uram, hogy megmutasd a te akaratodat. maradj
velünk uram, hogy halljuk a Te hangodat és kövessünk
Téged. maradj velünk uram, mert nagyon akarunk szeretni és mindig veled lenni. maradj velünk uram, ha azt
akarod, hogy hűségesek legyünk hozzád.
maradj velünk jézus, mert bármilyen
szegény is a lelkünk, azt kívánjuk, hogy
a Te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. maradj velünk
jézus, mert már késő van és a nap
lenyugvóban. múlik az élet, közeledik
a halál. az élet az örökkévalóság és
szükséges, hogy megkettőzzük
erőinket, hogy útközben el ne
hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések,
a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a
szenvedések és mennyire szükségünk van
rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
maradj velünk uram, mert amikor jön a halál, akkor is
veled egyesülve akarunk lenni, ha nem is valójában, a
szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
maradj velünk jézus, mert nem vagyunk méltók a Te isteni vigasztalásodra, mégis kérjük a Te szentséges jelenléteddel együtt. maradj velünk uram, Téged keresünk,
a Te lelkedet, a te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te
szívedet mert szeretünk Téged és nem kérünk mást, mint
a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívvel itt
a földön, hogy tökéletesebben szerethessünk az örökkévalóságban. ámen.
Gábor Zoltán
plébános

Elhunyt gergely géza nyugalmazott esperes
életének 76. és papságának 51. évében, 2016. január 29-én visszaadta
lelkét Teremtőjének gergely géza nyugalmazott esperes-plébános.
1940. október 22-én született Székelyszentkirályon. 1955 és 1965 között
elvégezte a gyulafehérvári kis-szemináriumot és a teológiát. 1965. április 25-én
Boldog Emlékezetű márton áron püspök szentelte pappá. Székelyudvarhelyen,
atyhában, gyergyócsomafalván, gelencén és községünkben, Csíkszentmiklóson
szolgált, majd nyugdíjasként ismét atyhába kérte vissza magát, ahol másfél évig
lehetett hívei között.
életét a rendíthetetlen hit és az Egyházához fűződő hűség, szolgálat jellemezte. a keresztény hitet híveinek átadva, Isteni mesterét követve, igazi papként
élte életét.
Az örök világosság, amelyet másoknak is olyan lelkesen hirdetett,
fényeskedjék neki!
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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Beszámoló a falugyűlés alkalmából
Folytatás az 1. oldalról.
ha jellemezni kellene a 2015-ös esztendőt, akkor a legtalálóbb a Nádi Suttogó decemberi számában megjelent
mondatom. Idézem: „zavaros, lemondásokkal teli évet zártunk,
egy olyan esztendőt, amikor a megszokott rend megbomlik,
amikor még a világban történteken is csak csodálkozni tudunk
és értetetlenül szemlélni.”
így visszatekintve valóban, számomra érthetetlen és
elfogadhatatlan dolgok történtek a nagyvilágban, de sajnos a
közvetlen környezetemben is. Úgy érzem és látom, hiszen az
elmúlt időszak ráerősített, hogy az önös érdekek, a kishitűség
még mindig a közösségi érdek, közösségi célok előtt való és
nagy a romboló ereje.
Ennek ellenére az elmúlt évben is igyekeztünk a lehető
legtöbb vállalásunkat, ötletünket megvalósítani, a lehető
legtöbb lehetőséget kihasználni, nem engedve a már említett
kishitűségnek. lássuk az elvégzett munka eredményeit.
Anyagi vonzatú megvalósítások:
– vásár út megépítése, leaszfaltozása 7,08 km (2,78 km pálfalva területén, 4,30 km községünk területén), 999,998 lej értékben.
– a Templom utca építése, aszfaltozása egész hosszában, járdák
építése (kivéve a Csengettyűtől felfele).
– mezei utak építése – kétkápolna köze, Cseszléskút.
– 780 m járdaépítés a gyimesi út mentén, parkoló a Dájbukát
ház mellett, borzsovai kultúrotthon udvarának rendezése.
– a Dájbukát ház tetejének rendbetétele.
– a szentmiklósi kis iskola befejezése, a falu díszévé való
tétele.
– a Budrik utcájának vízelvezetése, kövezése.
– az Erőssek kútjának felújítása – a közösségformálás iskolapéldája.
– hidak építése Szentmiklóson a templommal szemben, a Tóslábon, a Sáros utcában, a Szentmihályi úton.
– a hídmérleg megjavítása Borzsovában.
– palló Szépvízen a Nád utca sarkán.
– parkosítás, zöldövezetbővítés, építés – 427 rózsatő, dísznövények.
– a községi tűzoltócsapat két rend ruhával való felszerelése
(díszegyenruha és bevetéshez szükséges ruha).
– Székelyruha vásárlása pályázati támogatással.
Előkészületek, tervek:
– Sportolóknak öltöző.
– Tűzoltószertár Szépvízre.
– a szépvízi kultúrközpont terveinek befejezése.
– Terv és pályázat elkészítése, letétele a 6-os és 53-as községi
utakra.
– a borzsovai kultúrotthon és kórus felszereltségének bővítése,
pályázatletétel.
rendezvények, közösségi élet, közösségépítés:
– március 15-i ünnepségek.
– Nagykorusítás.
– Szent lászló Napok.
– káposztavágás-vásár.

– állatvásár – gazdanap.
– kultúrcsütörtök megszervezése.
– gazdatalálkozó, szakmai előadások.
– Történelmi, helytörténeti konferencia.
– Székelyföldi közművelődési szakemberek találkozója.
– a Nádi Suttogó rendszeres megjelentetése.
– virágosítási program.
– Tánccsoportok működtetése.
– lomtalanítás.
– Területalapú támogatás.
– aszálykáros támogatás.
támogattuk:
– a Csengő Tejszövetkezetet.
– az önkéntes tűzoltók megmozdulásait.
– a Szépvízért Egyesületet.
– a Csíkszentmiklósi kolbászfesztivált.
– az Őszirózsa Idősek klubját.
– a farsangtemetés megszervezését.
– a borzsovai falunap megszervezését.
– a CsIE szervezte gyermeknapot.
– az ifjúsági napok megszervezését Csíkszentmiklóson.
– a Szépvízi Ifjúságért Egyesület tevékenységeit.
– az idősek napjának megszervezését Szépvízen és Borzsovában.
– a kosaras bálokat.
– az örmény találkozót.
– a futballcsapatokat.
– a karatecsapatot.
– a Szépvíz rádió sikeres tevékenységét.
– a borzsovai férfikórust.
– a szépvízi és csíkszentmiklósi női klubok tevékenységeit.
– a borzsovai adventi program és luca-nap szervezését.
– lakatos István Kapcsok – Emlékek Csíkszentmiklós történetéből című könyvének bemutatását.
– a román nyelv iskolai oktatásával kapcsolatos módszertani
képzést pedagógusoknak.
– a virtuózok látogatását.
– fazakas Tibor fotókiállítását.
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Ezek voltak száraz felsorolásban a 2015-ös esztendő
látványosabb megmozdulásai (a teljesség igénye nélkül),
tevékenységek, amelyek mindennapjainkat kitöltötték,
meghatározták.
azért szükségesnek tartom elmondani, hogy nem
ennyire szárazon és simán történtek a dolgok, mint ahogyan
felolvastam. Ez sok vesződséggel, taktikával és bosszúsággal
járt. Sajnos sikertelenségek is voltak és itt említést érdemel,
hogy az építő nem tartotta be a szerződésben foglaltakat a
Templom utca építésében, ugyanakkor ide tartozik a kultúrotthon terve, a tűzoltószertár fel nem építése, a telekkönyvezések leállítása és a hivatal tevékenységének ellehetetlenítése
a bürokrácia útvesztőiben. Sajnos, ahogyan a polgármestertalálkozón is mondtam, lassan-lassan a szótárból ki kell venni
az önkormányzat kifejezést. már az sem biztos, hogy mi döntjük
el a szűkös pénzkeretek felhasználásának fontossági sorrendjét.
Tisztelt községbeliek! ha emlékeznek, évekkel ezelőtt a
falugyűlésen arról beszéltem, hogy az lenne a jó, ha minél több
civil szervezet jönne létre, amelyek tevékenykednek. Úgy érzem
ez a gyümölcs kezd beérni, egyre több civil és szakmai szervezet
létesült, tevékeny emberekkel az élükön. amint hallották rengeteg
esemény volt az elmúlt évben, amelyeket szerveztünk, vagy támogattunk. Úgy érzem, hogy mindezen rendezvények fontosak lettek
közösségünk építésében, idézve a mondást „nem csak kenyéren él
az ember”. Nagy szerepük van közösségi létünk megerősítésében,
mindennapjaink elviselhetőbbé tételében. Itt használom ki az alkalmat, hogy gratuláljak az Őszirózsa klub 5. születésnapja alkalmából, amit a múlt héten tartottak, és megköszönjem a csapat
nevében antal Szende néninek a sok szervező munkát, mert aki
csinálja, csak az tudja, hogy mivel jár. magától nem lesz semmi.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik ezen szervezeteket vezetik
és a továbbiakban is mindent megteszek, hogy támogassuk az építő
jellegű kezdeményezéseket, mert vallom, hogy közösen tudunk
tenni ezekért a településekért. Úgy is mondhatnám, hogy mindnyájunknak kötelessége tenni, részt venni az eseményeken és nem
passzívan szemlélni.
az idén is sokat foglalkoztunk környezetünk alakításával, szépítésével, emberbarátabbá tételével, a faluképvédelemmel. zöldövezeteket alakítottunk ki, a meglévőket bővítettük,
facsemetéket, cserjéket, virágokat ültettünk és gondoztunk.
Nagy öröm számomra, hogy egyre jobban odafigyelnek erre,
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egyre többen csinálják. ma már arról beszélnek, hogy milyen
szépek a virágok. Nekem az jut eszembe, hogy amikor
kezdeményeztem és kihirdettem a virágosítási programot, az
volt a véleményük, hogy nem lehet, mert az állatok
tönkreteszik. azt hiszem, mára már mindannyian
meggyőződhettünk, hogy ez nem igaz. Ezúttal köszönöm meg,
hogy egyre többen bekapcsolódnak, tesznek azért, hogy
településünk napról napra szebb és élhetőbb legyen. Ennek
szellemében engedjék meg, hogy immár 8. alkalommal is kihírdessem, hogy kik a 2015-ös esztendőben a Leggondozottabb,
legvirágosabb kapu eleje elnevezésű verseny győztesei:
Szépvízen – antal levente és judit
Csíkszentmiklóson – antal árpád és veronika
Borzsovában – péter jános és veronika
végül néhány gondolat a szépvízi tejgyárról, amely a
közösségi munka iskolapéldája. Tisztelt falusfeleim a 2015-ös
esztendő óriási változást hozott községünkbe, felkerültünk a
tejfeldolgozóval rendelkező települések közé, kezünkbe adta a
fennvaló a gyeplőt, saját sorsunk irányítói lettünk, példaértékű
megmozdulást tettünk, egyre ismertebbek és miért ne mondjam
mi is egyre büszkébbek vagyunk. és mindez egy kis csapat
önzetlen, embertpróbáló munkája által, akik nem mások mint
lászló Barna, Szakács vilmos, Demeter Imre, Balázs gáspár,
Szőcs józsef, gál zoltán és mindez a három közbirtokosság
hathatós támogatásával. hosszú és küzdelmes munka volt, de
madáchal egyetértve mondom, hogy az emberi lét lényege a
küzdés. hittek egy dologban és ezért dolgoztak ingyen, önzetlenül
és a hittel végzett munka mindig meghozza gyümölcsét.
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki bármennyit is tett
a tejüzem létrehozásáért. Szükségesnek tartottam megemlíteni,
mert véleményem szerint mérföldkő közösségünk életében.
Nem zárhatom gondolataimat, beszámolómat anélkül,
hogy ne köszönném meg a hivatal munkaközösségének az év
folyamán kifejtett hathatós támogatását, munkáját. mindez
nélkülük nem jöhetett volna létre. ugyanakkor köszönöm a
vezetőtestület támogatását is.
köszönöm a falu lakóinak az év folyamán kifejtett
tevékenységet és kívánok mindnyájuknak sikeres esztendőt!
FERENCZ TIBOR
polgármester
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farsangbúcsúztató gyergyóditróban és Borzsovában
Borzsova csapata Szépdomb után indult el a központ
Idén a farsangbúcsúztatás 3 napon keresztül tartott
irányába.
a majdnem 2 km-es útszakaszon 2 helyen élvezhettük
a borzsovaiaknak. február 5-én, pénteken az óvodások,
kisiskolások a megszokott környezetben megtartották a a ditróiak vendégszeretetét, majd a kultúrotthon udvarán történt
érkezési sorrendben a bábuégetés. Több helyen is lehetett foszokásos farsangi mulatságot.

másnap, vagyis február 6-án, szombaton a borzsovai
hagyományőrző csoport néhány szépvízi, szentmiklósi fiatallal
részt vett a XXIv. megyei farsangbúcsúztatón, melynek idei
házigazdája gyergyóditró község volt.
az eléggé nehezen összeverbuvált csapat két autóbusszal, 44 fővel 10 órára érkezett a ditrói iskolába. a
csoportvezetőkkel való beszélgetés, a szervezés utolsó simításai
a ferenczi lászló művelődési házban történtek, majd a
művelődési ház udvarán 11 órától kezdődött az ünnepi megnyitó. Először a házigazda, gyergyóditró polgármestere puskás
Elemér köszöntötte a jelenlevőket, majd Borboly Csaba, hargita megye Tanácsának elnöke mondott beszédet. végül ferencz
angéla, a hargita megyei kulturális központ igazgatónője
méltatta a rendezvényt és elhangzott a hagyományos névsorolvasás, mely a 13 résztvevő helység csapatait szólította.

gyasztani az ízletes pityókástokányból, majd mindenki kedve
szerint mulathatott.
február 7-én, vasárnap 14 órától kezdődött a faluban a
most már hagyománnyá vált farsangi mulatság, felvonulás. Idén
is kitettek a borzsovaiak magukért, ugyanis 5 helyen várta a
farsangolókat a finomságoktól roskadozó asztal. Dobai
elégetése, a rossz eltemetése a kultúrház előtt történt, ahol
kivételesen, az utcában lévő sár miatt, terített asztal várta a
jelenlévőket az utcabeliek jóvoltából. Ezek után a kultúrház
nagytermében a gyerekeknek Szolnokiné jacekó Xénia, kelemen Dóra és Benke zsuzsánna, a Cuháre Szolnoki Néptáncegyüttes aktív tagjai színvonalas kis mulatságot kerekítettek. El
lehet mondani, hogy a nehézségek ellenére sokkal több gyerek
vett részt, mint az előző években.
hálás köszönet a fent említett személyeknek, onodi
Tibornak, illetve Benke mártonnak, aki ütő gordonnal kísérte
Tibort, azért, hogy autentikus zenei kísérete legyen a mulatságnak. Továbbá köszönet a szereplőknek, helyieknek, szépvízieknek, szentmiklósiaknak a részvételért, a Borzsovai
közbirtokosságnak, a Szépvízi polgármesteri hivatalnak a támogatásért, továbbá Isten fizessével köszönjük meg azoknak,
akik valamit is tettek annak érdekében, hogy ilyen sikeresen
lebonyolódhatott ez a három nap!
KOváCs KáROly
KOváCs TERéZ
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farsangi maszkkészítés és táncház
Sűrű napjai voltak a gyerekeknek farsangkor
Borzsován. közösségi kezdeményezésből, előbb a
farsangi maszkkészítés zajlott, ezután a helyi óvódábaniskolában öltötték magukra jelmezeiket a gyerekek, majd
a Borzsovai hagyományőrző Csoport által bemutatott
hagyományos farsangtemetés után, elsősorban gyerekeknek szóló farsangi táncházon vehettek részt.
február elsején néhány szülő és több, egyben
kézműves anyuka (kovács Túri Emese, Nagy Emese és
v. kiss magdolna) aktív hozzájárulásával szerveztek
farsangi maszkkészítő foglalkozást gyerkekeknek a helyi
kultúrotthonban, melyen minden korosztály képviseltette
magát. a gyerekek nagy odaadással, szorgalommal különböző anyagokból készítették az alkalomhoz illő
maszkokat, tündérkalapokat, kiegészítőket. a tanerők
bevonásával létrejött, rendkívül sikeres rendezvény remek
alkalmat teremtett a farsangra való ráhangolódásra.
a vakáció előtti utolsó napon, február 5-én lovagok, harcosok, hercegnők, tündérek, állatok, manók,
szellemek és egyéb furcsa szerzetek hajtották uralmuk alá
az iskolát-óvódát. az ötletes jelmezek, vidám gyerekek,
tánc, kacagás, finom falatok (és Ilonka néni pánkója) méltó
február 7-én volt a farsangetemetés, melyet a
módon zárták a félévet, és emlékük segített átvészelni a Borsovai hagyományőrző Csoport mutatott be kovács
kedvezőtlen időjárás miatt szürke vakációs napokat.
károly vezetésével. remek alkalmat nyújtott a közösségnek együtt lenni. Bár a kedvezőtlen időjárás meggátolta a hagyományőrzőket abban, hogy a szokott útvonalon járják végig a falut, az érdeklődők és a felső szerek
a kultúrházhoz sereglettek a bábuégetésre. Ezt követően,
kimondottan gyerekeknek szóló program következett
onódi Tibor és a szolnoki Cuháré együttes (http://cuhareszolnok.hu/members) táncosainak közre-működésével, –
akiknek ezúton is köszönjük, hogy együtt farsangolhattunk –, nagyon jólt telt mindenkinek. folytatása
következik!
válI CsONGOR

farsang a szülőkkel
az idén is megszervezésre került a farsangi
mulatság a Szentmiklósi Óvodában, amely az
előző évhez hasonlóan történt, annyi változással,
hogy sokkal több szülő tisztelte meg jelenlétével
kisgyereke farsangi rendezvényét. olyan szerencsés gyerekek is voltak, akiknek mindkét szülője
részt tudott venni a mulatságon, és még olyan is
volt, hogy a nagyszülő kísérte el unokáját a rendezvényre, mert a szülők éppen dolgoztak. volt ott
fánk, üdítő, sok-sok játék és jókedv egyaránt. majdnem minden játék úgy volt szervezve, hogy a gyerekek együtt játszottak a szülőkkel. a jutalom mindenkinek járt, ami nem volt más, mint nagy taps, kacagás meg egy finomság.
Ezúttal is megköszönjük azoknak akik eljöttek, besegítettek és velünk együtt játszottak!
KOváCs ZsUZsANNA
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III. Csíkszentmiklósi kolbászfesztivál
a III. Csíkszentmiklósi kolbászfesztivál január
30-án került megrendezésre. Sajnos a természet fintorának
köszönhetően a tavalyi helyszínt nem lehetett használni,
így a templom utcába kellett beszorulni.
a helyszínt gyorsan kellett előkészíteni, így mindenkire szükség volt. amíg az önkéntes Tűzoltók és a
CsIE, illetve a CsIE junior az elrendezéssel ügyködött,
addig a közbirtokosság dolgozói a tűzifa beszerzését és
aprítását vállalták.
a rendezvényt a polgármester úr nyitotta meg,
köszönetet mondva úgy a résztvevőknek, mint mindenkinek aki segített a rendezvény szervezésében. Dékány
feri bácsi is üdvözölte a résztvevőket és sok sikert kívánt
a versenyző csapatoknak.
a megnyitó után rögtön kettő darab disznó került
levágásra, az egyiket a helyi hentesek dolgozták fel, a
másikat meg a gyuláról érkezett hentesek. az érdeklődők
két teljesen különböző
felbontást tekinthettek
meg, úgy, hogy a felbontási különbségek szemléltetve voltak. a vágással
párhuzamosan sikerült
egy igazi favágó versennyel szórakoztatni a nézőket, ahol a versenyzők
(8 személy) két versenyszámban mérettettek
meg. a láncfűrésszel és a
fejszével való favágás
versenyének két bajnoka
nehezen szerezte meg a mesteri címet.
a gyerekekre is gondoltunk. az iskola udvarán
játékokkal, kis nyereményekkel kedveskedtünk nekik.
13:00 óra után, már fogadta a neves zsűrink minden csapat legszebb portékáját. Eközben a nézőket a
Cserebojtos Néptánccsoport és a Szenttamási Csonkatorony Néptánccsoport szórakoztatta.

a zsűri megjelenése a színpadon nagy örömre
adott okot, hiszen a versenyek nyertesei kerülhettek kihirdetésre. Először a füstölt kolbász mestere címet adta
át a zsűri a falusi husi nevű, Ceglédről érkezett csapatnak.
a füstölt Szalonna
mestere címet gergely
hunornak adhattuk át. a
fejszeforgató bajnok
Tankó Dezső lett, míg a
láncfűrészkezelés bajnoka Szabó Barni. a fő
vetélkedője a kolbászfesztiválnak a kolbásztöltő verseny volt. a
zsűri nehezen, de meghozta a döntést, a harmadik díjat a falusi
husi csapata vehette át,
a második helyezést a faluvégi menyecskék csapata
érdemelte ki. a kolbásztöltő verseny első díját az
Ü.S.T.B.E, Ülkei Sütő-, főzőtársak Baráti Egyesületének adhattuk át. Ezúton is gratulálunk minden
résztvevő csapatnak! a vándorkupát így most egy évig
Ülkén őrzik.
mulattatásunkról a gyergyói orotvai komák gondoskodtak.
Szép számban üdvözölhettünk úgy nézelődőt,
mint aktív résztvevőt a fesztiválon. Újból bebizonyosodott, hogy ha egy marék ember összefog, szép
dolgokat lehet megvalósítani! a faluvégi menyecskék
kolbásztanyájával zárjuk beszámolónkat, – mesteri
munka –, és remélem, hogy a résztvevők benyomása is
közelíti ezt a szintet.
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a rendezvény egy disznótoros
kosaras bállal zárult, mely hajnalig tartott.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani támogatóinknak (a Csíkszépvízi
polgármesteri hivatalnak, Erőss attilának, a Csíkszentmiklósi közbirtokosságnak, a Deka unionak, pál gábornak,
István mikinek, Szakács gyulának, a
harvíznek, Bara Csabának, antal lászlónak, a kaktusz Srl-nek, pál-lukács
miklósnak, molnár andrásnak, Tímár
Ernőnek) és mindazoknak akik tettek
azért, hogy ez a rendezvény sikeres
legyen!
CsIE
Fotók: szentes lajos

patak vagy szemétdomb?
kedvesen csobogó falusi patak. milyen jó is hosszú
gyalogos vagy kerékpáros túra után megpihenni árnyékos
partján! Egy-egy település éke, hangulatának meghatározója a
fák, bokrok között futó patak. és milyen kiábrándító, mikor a
vízfolyást elborítja a hulladék! a csendesebb forgókban
műanyagpalackok ringatóznak, a zuhogók összehordott
uszadékában megakadva halmozódik a fólia, nejlonszatyor. a
patakpartot buja növényzet helyett építési törmelék,
műanyagvödör, sörös flakon borítja. a mederből kövek helyett
autógumi, rozsdás kályha, fél
Dacia szomorú váza, és elhullt állati tetem meredezik elő. az áradások aztán magukkal ragadják a
töméntelen szemetet, és több kilométer hosszan szétterítik azt. az
üde csermely hulladékgyűjtő csatornaként működik.
a hazai patakok, vízfolyások elszennyezéséért közvetlenül és
leginkább sajnos a helyi lakosság a
felelős. Tény, hogy a patakszenynyezések zöme kommunális hulladék, amit a helybéli lakosok egy része önt a patakmederbe,
szemétszállító kanálisnak tekintve azt. így kerül háztartási szemét,
gazdasági melléktermék és építési törmelék a vízfolyásokba.
minden település szégyene a szemetes patakpart és a
környezetét szennyező lakos! aki ilyet tesz, nem „csak” saját
lakókörnyezetét rombolja! mennyi erőfeszítést hoznak sokan,
hogy maguk számára élhetővé, a turizmus számára vonzóvá
varázsoljanak egy-egy kis falut, városkát, térséget! és mennyire
tönkre teszi munkájukat az a pár felelőtlen, lakókörnyezetével
szemben igénytelen polgár, akinek „köszönhetően” a bájos
patakpart szemétgyűjtővé válik!
a patakszennyezés nem csupán esztétikai probléma. a
nejlon és a pillepalack kémiailag nem szennyezi a vizet, a kommunális hulladékkal azonban akár veszélyes anyagok – mérgek,
bomló szerves anyag, olaj, stb. – is a vízbe kerülhetnek, amelyek súlyos fertőzést, mérgezést okozhatnak. közvetlenül

felelős a patakszennyezésért az a hatalmas erejű gazdasági
lobby a gyártó és kereskedő cégek részéről, amely az eldobható
műanyag pillepalackok és szatyrok, illetve alumínium flakonok
gyártásában, forgalmazásában és felhasználásában érdekelt. a
patakok hulladékkal való szennyezése ugyanis nagyrészt e két
anyagfajtából tevődik össze. Igaz persze, hogy nem kötelező
eldobálni az üres palackot. aki járt már nyugaton, tapasztalhatta, hogy ott szinte ismeretlen fogalom a patakban ringatózó
műanyag hulladék. Náluk talán nem használnak eldobható
palackokat? Dehogynem, ugyanúgy, mint nálunk! akkor hol a
különbség? a szelektív hulladékgyűjtés ezekben az országokban
jóval elterjedtebb, mint nálunk,
mégsem itt kell keresni az okot. a
különbség a fejekben van. a
közösségi tudat és az egyéni
érvényesülés stratégiája között.
Nálunk is akadnak, akiket nem
zavar, ha piszkos, szemetes a
környezetük, a többség azonban
igenis a tiszta környezet mellett
foglal állást. ha kirándul, mégis eldobja a szemetet! mert nem
otthon van! Saját házában, kertjében példás rendet tart, de a
szemetet, építési törmeléket gond nélkül borítja a közeli vízmosásba, mert az már nem az övé. hulladékot sajnos találunk
olyan patakszakaszokon is, amely fölött nincs település. a
szennyezők ez esetben maguk a turisták! Nincs szomorúbb,
mint a környezetét szennyező természetjáró! és nem csak az
autósturistákról van szó, akik sajnos gyakran tartoznak a
szemetelők táborába, de az erdei ösvényeket járó gyalogosok,
kerékpárosok között is akad, aki eldobja a szemetet.
a legfontosabb mégis a tudatformálás! Neveljük gyermekeinket környezettudatos, másokért és a természetért
felelősségget érző polgárrá, hogy a következő generációk
számára ismeretlen fogalom legyen a szemétdombbá aljasított
patakpart!
sZAKáCs Adél
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Wass albert: Te és a világ
Te és az Isten

„gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ?
mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az
ember alkotott? Nézz meg egy virágot! a legegyszerűbbet: nézz
meg egy hóvirágot!
honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már
elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról,
hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. hideg föld öleli még a
gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a
csíra. felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól. kinő a szár,
utána futnak a levelek. zöldek. a föld nedvei összetalálkoznak a
napsugárral és zöldre festik a hajszálereket. aztán kinyílik a szár,
kifeslik a bimbó, elõkacag a virág. kacag. Szinte hallani lehet.
Nézd meg jól, milyen szép! milyen szép és milyen
tökéletes. Ember-mûvész nem alkotott még hozzá foghatót, csak
másolt. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted.
Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? mennyi ezer élet
nyüzsög benne. Egy egész világ. minden vízcsepp egy világ.
minden világ egy vízcsepp. önmagáért való zárt egész. a Te
szemedben céltalan, mert nem vagy mûvész. művész csak egy
van ezen a világon, egyetlenegy, aki alkot. Napról-napra,
percről-percre, mindig újat és mindig ugyanazt.
Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót vagy a
tengert! és gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány
milliárd vízcseppbe zárt világ! és aztán gondolj a csillagokra!
azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz.
Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan éppen, mint a
vízcsepp a mikroszkóp alatt. minden csillag egy élõ valami és
köztük a Tied, a föld, talán a legkisebb. gondold csak el, hány
milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz.
és akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják
hitetni veled, hogy nincs Isten.
Nincs, mert ez, vagy amaz így történt. mert romokban
fekszik a házad. mert meghaltak sokan, akiket szerettél. mert
kevés a kenyér. mert sok a nyomorúság. a világban, mondod,
nincsen igazság. és a Te világodat érted alatta. a Te külön világodat, ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes
világot. a nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő,
műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt világot. és elfelejted,
hogy ezt a világot Te csináltad magadnak. Te és a többi emberek,
és így egyedül ti vagytok felelõsek mindazért, ami benne történik.
Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az
általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez, semmi köze
ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz-e
élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak Neked az
önként magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel és talán azt sem tudja,
hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy
úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel most nem vagy megelégedve. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével törődik csupán.
Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait és
pillanatról pillanatra újakat alkot. amit Ő alkotott, azért vállalja
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a felelõsséget. ott minden az Ő elgondolása szerint történik,
tiszta és mûvészi törvények alapján. ott nincsenek
meglepetések és váratlan fordulatok. Nincs gyõzelme a gonosznak, mert nincs gonosz. Ezt a fogalmat az ember alkotta és
emelte földöntúli alapzatra, hogy megbocsáthasson magának,
ha ostobaságokat cselekszik. a sas nem gonosz, amikor lecsap
a galambra. fiainak viszi, hogy élhessenek. művészi rendező
keze igazította így a szerepeket, hogy ne szaporodhassanak el
a galambok s ne egyék el az egerek elől a gabonát.
az ember alkotott magának egy külön világot, a vízcseppen belül. kiugrott a nagy együttesbõl, kivonta magát a
művészi rendezõ keze alól, ácsolt magának külön színpadot,
pingált magának külön díszleteket s maga osztja ki magának a
szerepeket benne. hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az
elõadás. ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét. maga tette oda a szögeket.
ha rosszul mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. és
főleg ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések felelõsségét. Szabad
kezet kértél, s Ő, amennyire lehetett, szabad kezet adott. a lerombolt házakért, a drágaságért, a feketepiacért, a szénhiányért s azért,
hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán nem tehet.
Talán nem is tud ezekrõl. Nem kíváncsi, hogy az Ő rendjén kívül,
a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga önteltségébõl mire végezte. Neki a hóvirágokra van
gondja, meg a madarakra. a csillagokra és a fákra. meg arra, hogy
szüless és meghalj. és hogy a gyomrod – feltéve, ha mértéktelenségedben el nem rontottad – megeméssze az ételt, amit adsz neki.
Nem felelős, ha szíved idõ elõtt megunja pumpálni a véredet, mert
hanyagul és könnyelmûen elrontottad felesleges izgalmakkal,
amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál.
Egyáltalában: az Istennek hagyj békét saját világoddal
kapcsolatban. Nem várhatod, hogy Ő menjen oda hozzád, ha
magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat
fordítottál Neki. Te kell fölkeressed Őt, ha vissza akarsz hozzá
térni. könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék.
ha nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet akarod Neki
elpanaszolni, hanem egyszerûen csak látni akarod Őt s megnyugodni abban, hogy van.
ott leled mindég, a műhelyében. a vízcseppben, amit
számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól. megtalálod a
fűszálban, amikor éppen nõ. a virágban, mikor a szirmait bontja. a pillangóban, ahogy szárnyra kél. ott dolgozik.
és ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte,
levetve minden magadra aggatott bohóc-cicomát, amit társadalompolitikának, tudománynak vagy elõítéletnek nevezel: akkor
talán reád is néz. Talán még reád is mosolyog. mélységesmély,
szelíd művész-szemével végigsimogat és azt mondja:
- Bizony látom, rossz bõrben vagy fiam. Ideje volt,
hogy visszatérj közénk.”
Wass Albert (válaszút, 1908. január 8. – florida, 1998.
február 17.) a magyarországtól elcsatolt Erdély egyik szellemi
vezére. műveinek központi témája Erdély, az erdélyi életérzés
megjelenítése. ugyanakkor számos írásában, mint a fentebb
közölt esszéjében is, az ember és a Teremtő viszonyára,
útvesztőire hívja fel az olvasó figyelmét.
lAKATOs IsTváN
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kalandozás a történelemben
13-án reggel 9 óra 15 perckor indultuk a csíkszépvízi plébániáról, gábor
zoltán plébános, Bogos júlia és én.
megérkeztünk fitódba. mialatt várakoztunk a pap bácsival, tanított egy népdalt,
amelyet nem sok fiatal ismer. leírom,
hogy többen is megismerjék:
káka tövén költ a ruca
káka tövén költ a ruca,
jó földben terem a búza.
De ahol a szép lány terem,
azt a helyet nem ismerem sehol sem.
kidőlt a fa mandulástól,
elválok én a babámtól.
Úgy elválok én szegénytől,
mint ősszel fa levelétől elválik.
ha tudtad, hogy nem szerettél,
hálódba mért kerítettél?
hagytál volna békét nekem,
más is elvett volna engem nem csak te.
Elénekeltük kétszer és megérkeztek túrázó társaink, így összesen negyvenhárman voltunk. Elindultunk a
hosszúaszó völgyében található Xántus
keresztes kápolnájához.
ott megtudtuk, hogy 1993-ban
épült Xántus keresztes és a tatárjárásban
elhunyt hősök emlékére.
Egy kis beszámoló a tatárjárásról: 1694. február 13-án egy 350 főből
álló tatár csapat éjszaka betört a
gyimesekből, de Sándor jános felcsíki
alkapitány nem vette komolyan őket. azt
a hibát is elkövette, hogy a gyimesiszorosból visszatért őrség helyébe nem
küldte ki a jelentkező szépvízi felváltó
őrséget. könnyelműségéért drágán megfizetett, mert február 15-én éjjel több ezer
tatár tört be és a Szentmihály kastélyból
az alkapitányt elvitték apjával, anyjával,
testvérével együtt. felcsíkon hét falu,
Szentmihály, Szépvíz, Szentmiklós,
Delne, Borzsova, vacsárcsi és göröcsfalva elhamvadt, sok embert fogságba
hurcoltak, aki ellenállt, azt megölték, sok
barmot elhurcoltak. Cibrefalva azóta sem
épült vissza. a tatárok egy része az idős
kánnal és a gazdag zsákmánnyal visszatért a gyimesekbe, de fia mirza kán a
vele maradt tatárokat két részre osztva
hosszúaszó és zsögöd felé indult. a
tatárok híre eljutott menaságra, ahol

éppen esküvői szertartás folyt Tompos
István házában. Innen indult Xántus
keresztes alcsíki királybíró a menaságiak
csapatával a tatárok fogadására. hozzájuk csatlakoztak a hosszúaszóiak is. a
tatárokat sikerült nem csak megállítani,
hanem meg is futamítani. a csatában
sokan elestek, köztük Xántus keresztes
királybíró, Tompos István és mirza kán.
az elesett a királybíró sírja fölé
kápolnát építettek, amely az idők
folyamán összeomlott, romjai eltűntek. a
jelenlegi kápolnát a környező falvak
lakossága 1990-ben építette. a kápolna
melletti emlékoszlopon ez olvasható: „E
helyen állott a Xántus-kápolna, melyet a
népkegyelet az itt elesett Xántus
keresztes alcsíki királybíró sírja fölé
emelt. az 1694-i tatárok elleni győzelmes
csata emlékére. állította és a kápolna
romjait kiásta B.T.E. csíki turista csoportja. 1933” Ez a régi, több évtizedes kő
emlékoszlop bizonysága a történelmi
tényeknek.
utunkat folytattuk a Xántus
kastélyhoz, amely a libidáré dombon áll.
az egykori Xántus kastély némi megmaradt romja a XvII. századból származik. Sajnos ma szinte semmi sem
mutatja az épületek egykori formáját,
csak ez az egyszerű kő kereszt és a turistajelzés. Xántus keresztes kitűnő ember
volt, egyaránt jeles, mint hazafi, harcfi és
polgári hivatalnok, alcsíki királybíró az
1694-es tatárok elleni harc hőse. megtudtuk, hogy Xántus keresztes hitvese
vasárnaponként hintóval vagy lóháton
ment menaságra misére, a kastélyból.
Délben elfogyaztottuk tízórainkat, amely nagyon jó volt a friss
levegőn, gondolom mindenkinek volt
étvágya. utunk fitód felé tartott. Út
közben C-vitaminban gazdag hecserlit

fogyasztottunk és akkorra a nap is ránk
szórta sugarait. Ez a kirándulásunk 11
km-es volt. C-vitaminnal megtelve kocsiba ültünk és 14 órakor itthon voltunk.
meg szeretném köszöni gábor zoltán
plébános úrnak, hogy elvitt egy újabb
élményekben gazdag kirándulásra!

BOGOs ORsOlyA
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Egy évfordulóra!
Ebben a rohanó világban mindent elfelejtünk.
Elfelejtjük a szép emlékeinket,
Elfelejtjük az együtt töltött gyönyörű barátságot,
még a jó szomszédainkat is elfelejtjük.
a szeretetünket is mobiltelefonon küldjük már.
De egy dolgot nem felejtjük soha: az évfordulót!
az évfordulót, amikor születtünk, amikor esküdtünk,
s azt a keserves napot,
amikor a szeretteinket örökre elveszítettük.
Nem felejtjük a január 24-ét, mikor összegyűltünk.
Ezt a csoportot nem is volt olyan nehéz megszervezni, mint amilyen nehéz összefogni. hála és tisztelet Szendének.
Ezen a napon imádkozzunk, hogy senki ne essen ki közülünk egyelőre.
Igaz! mi olyanok vagyunk, nem adjuk fel soha.
Nem adjuk fel, ha anyagi kár ér,
Nem adjuk fel, ha betegek vagyunk,
Nem adjuk fel, ha csalódás ér, a bánatot, a megpróbáltatást,
mi nem fáradtunk el, mi nem akarunk megöregedni,
De az arcunkon a ránc azt jelzi: várjatok még őszirózsák, csak még egy kicsit várjatok.
azt kívánom mindenkinek, hogy ameddig a sorsunk engedi, éljünk tiszteletben és szeretetben, s akkor az
őszirózsa is várni fog. De minden kérés, kívánság hiába, mert: egy cigányprímás valamikor réges-régen egy füstös
kocsmában azt húzta: „az életünk úgyis úgy lesz, ahogy megvan írva.”
Nagy tisztelettel,
aki nem felejt özv. Pálné.

Ünnep az Őszirózsa Nyugdíjasklubban
Boldogan konstatáljuk: már 5 éve annak, hogy megalakult Szépvízen az Őszirózsa Nyugdíjasklub, ahol örömmel találkozunk egymással hétről hétre.
az évforduló ünneplése, mint egy összegzése volt a klub tevékenységének. Születésnapot köszöntöttünk: szép
költeménnyel, virágcsokorral és sok jókívánsággal. Együttérzéssel emlegettük a betegállományban lévő tárasainkat,
mielőbbi gyógyulást kívánva nekük. a tékozló fiú (leány) esete is megtörtént. a köszöntő felolvasása után
fényképeződtünk, majd a klub tortájának
megszegésére került sor, amit jóízűen fogyasztottunk el.
a farsangfarki alakoskodás sem
maradt el. jó hangulatban, zenei aláfestéssel, tánccal, énekléssel, viccmondással
sikerült jó hangulatot teremteni. Igazi szép
ünneplés kerekedett ki.
Szeretnénk még sokáig találkozni
hetente, hiánytalanul. Személy szerint én
szívesen leszek továbbra is e társaskör „lelke”.
ANTAl sZENdE ERZséBET
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai
meleg szeretettel mondanak köszönetet
Antal Szendének a klub érdekében kifejtett
munkájáért!
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megyei tanácsi támogatás Szépvíznek

az egykori járási központnak vissza kell kapnia egykori vezető szerepét
330 ezer lejt utalt ki év eleji rendkívüli ülésén hargita megye Tanácsa Szépvíz községnek a tervezett
múzeum, illetve információs központ létesítésére és a tűzoltók kocsiszínjének építésére. a támogatásban hangsúlyt
kapott a szépvízi történelmi élményközpont (múzeum) létrehozása, amelyre Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke szerint szüksége van a községnek, hiszen a településnek a térségben betöltött szerepe vitathatatlan, méltó
arra, hogy az egykori járási központ visszakapja egykori, kistérségi vezető szerepét. a megyeelnök a leosztással
kapcsolatos nyilatkozatában Szépvízt jó példának nevezte, már csak a gazdák összefogása miatt is, hiszen a
megyében azon kevesek közé tartozik, ahol sikerült tejfeldolgozó üzemet létrehozni, a termelők tulajdonlásával,
ami nagy szó a mai globalizált világban, a multinacionális cégek uralta piacon, de ez jelenti az esélyt arra, hogy
a székely gazdák, szarvasmarhatartók talpra álljanak.
– Szépvíz lakói büszkék lehetnek múltjukra és jelenükre, és elsősorban rajtuk múlik, hogy a jövőben még
tovább erősödjön a település, visszanyerve egykori vezető szerepét. – fogalmazott Borboly Csaba.
a leosztott összeg másik részét az önkéntes tűzoltóknak szánták. 2016-ban bővül hargita megye Tanácsa
ezzel kapcsolatos tevékenysége, növelik a pályázati keretösszeget, valamint szélesítik a pályázható kis tárgyak
körét is. az intézmény számára prioritás az önkéntesek munkájának segítése helyi és megyei szinten egyaránt,
ennek érdekében keresik a megoldásokat akár a költségvetési visszaosztások révén, akár a kistérségek vagy
lEaDEr-csoportok révén, hiszen – mint Borboly Csaba többször nyilatkozta – az önkéntes tűzoltók életüket
kockáztatják másokért, ezért jól felszerelteknek és képzetteknek kell lenniük.
a településeknek történt év eleji leosztásban a helyi gazdaság fejlődését szolgáló kezdeményezésekre csoportosítottak összegeket arra törekedve, hogy azon szempontok szerint döntsenek, amelyek eddig is meghatározták
a megyei tanács munkáját. Eszerint olyan beruházásokra nyújtottak támogatást megyeszerte, amelyekre nem lehet
más forrásból pénzt lehívni. a közösségépítésre és a közbiztonságra összpontosítottak: a közösségi tereink fejlesztésére, iskolák korszerűsítésére, az egyházainkra, az önkéntes tűzoltóink erősítésére, továbbá a kultúra, az
egészségügy meg a sport területe is kiemelt figyelmet kapott.
Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata

2% a szépvízért Egyesületnek
a Szépvízért Egyesület tevékenységéhez járulhat hozzá jövedelemadója
2%-ával, amelyet a következő módon ajánlhat fel:
n a 230-as formanyomtatványt igényelje a polgármesteri hivatal 6-os irodájában,
vagy töltse le az internetről.
n az egyesület hivatalos megnevezése: aSoCIaŢIa „SzépvÌzérT”.
n adóazonosítószám: 28120627.
n Bankszámlaszám: ro05rNCB0159120680020001.
n a kitöltött dokumentumot juttassa el a szépvízi polgármesteri hivatal 6-os számú
irodájába, vagy vigye el személyesen az adóhivatalhoz.
köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek a lehetőséggel és
egyesületünket támogatták!

karaTE hírEk
amíg lelkes kezdő csapatunk a harcművészet rejtelmeivel kezdett ismerkedni edzésről edzésre, addig a
haladókkal több alkalommal további képzésen vettünk részt az elmúlt időszakban. Tettük ezt azért is, mert
felelősségünknek érezzük a csapatunkkal szemben a fejlődés útját követni. megemlítenénk a brassói országos
edzőtábort, amelyet andrea popescu Săceleie vezetett, valamint azt a sepsiszentgyörgyi tábort, amelyre már másodszor hívtak meg. Itt a többszörös kumite (harc) világbajnok, a spanyol Sebastian oliva mester technikai edzésein vettünk részt, amely kihívásokkal teli volt és nagy szakmai segítséget nyújtott.
sic-szépvíz Karate do
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a vírusos fertőzésről
az utóbbi időben nagyon megszaporodtt a vírusos fertőzésekkel jelentkező betegek létszáma. az influenzás
megbetegedések számának csökkenésében a védőoltás szélesebb körű elterjedése volna a megoldási lehetőség. általában kb. a lakosság 10%-a fertőződik meg influenza vírussal, eddig az idén főleg gyerekeknél jelentkeztek
szövődmények, de a felnőttek esetében is tapasztalható volt szövődmény.
a vírushoz köthető szövődmények akár kórházi kezelést is igényelhetnek, ezért a hosszantartó láz, köhögéssel
társuló hátfájdalom esetén családorvoshoz kell fordulni.
a megelőzés érdekében kerülendő a nagyobb aglomeráció, mert a személyes kontaktus esetén könnyebben
terjed a fertőzés.
a utóbbi időben a künlönböző médiákban sokat lehetett hallana a zika vírusfertőzésről. Ez egy rövid lappangási
idő után megjelenő akut influenzaszerű korkép. azért kell figyelni rá, mert a magzatban visszafordíthatatlan károsodást
okozhat. Itt kell megjegyezni azt, hogy a betegséget szúnyogok terjesztik, az úgynevezett tigrisszúnyogok, amelyek
viszont nálunk nem találhatók. Igazából a betegség amerikában elterjedt, ahol előrejelzések szerint négymillió ember
fertőződhet meg. jelen pillanatban zika vírus ellen még vakcinát nem sikerült előllítani. a megbetegedés
hőemelkedéssel, lázzal és ízületi fájdalommal jár, ugyanakkor kötőhártyagyulladás is tapasztalható a fertőzött
betegeken.
a fertőzés a terhesség idején okoz súlyos problémát, veszélyt jelent a magzatra nézve, ahol mikrokefáliát okoz,
vagyis kisfejűséget. gyakorlatilag nálunk ez a kórokozó nem fordul elő, mert a szúnyogpopulációban ez a szúnyogfajta
nem található meg, ezért a járvány nem alakulhat ki.
dR. vIKáRIUs KáROly
családorvos

Ismerd meg a tested valódi korát!
Ingyenes állapotfelmérésen és tanácsadáson vehetnek részt
az érdeklődők 2016. március 2-án, szerdán 18 órától a szépvízi polgármesteri hivatal pincetermében.
szervező a
szépvíz Községbeli Nők Klubja

Süssünk, főzzünk
zölDSéggEl TölTöTT gomBafEjEk
Hozzávalók:
8 db nagyobb csiperkegomba
1 csomag mexikói zöldségkeverék
20 dkg sajt
kevés olaj
só, bors, ételízesítő
sajtmártás:
2 dl tej
1 kanál liszt
só, fehérbors
10 dkg sajt
a mexikói zöldségkeveréket kevés ételízesítős
vízben puhára pároljuk, leszűrjük, majd még melegen 10

dkg reszelt sajttal összekeverjük. a gombákat megmossuk,
megpucoljuk és a kalapjával lefele forgatva megszárítjuk,
utána sózzuk, borsozzuk és a sajtos zöldséggel megtöltjük.
a maradék sajtot lereszeljük és a töltött gombák tetejére
szórjuk. Egy tepsit vékonyan kiolajazunk és belehelyezzük a gombákat,
majd 180 fokon kb. 30 percig sütjük.
közben elkészítjük a sajtmártásunkat. a 2 dl tejet felmelegítjük,
ízesítjük sóval, borssal, majd a lisztet
és a reszelt sajtot is hozzáadjuk.
alacsony lángon sűrű keverés mellett szósszá főzzük . a gombákat a
szószra helyezve tálaljuk.
jó étvágyat hozzá!
FAZAKAs JUdIT

olvaSSa Szépvíz közSég INTErNETES hoNlapjáT
a WWW.SzEpvIz.Eu CímEN!
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hogyan lesz valakiből séf?
Interjú Ladó József konyhafőnökkel
az ízek mesterei tudják: az vagy, amit megeszel. ha
az adott étel elkészítéséhez profizmus és kitűnő érzék párosul, megtörténik a csoda: a tökéletes gasztronómiai élmény.
régebben a konyhát azok a pasasok választották,
akik rossz osztályzatokat kaptak az iskolában. Ez mára teljesen megváltozott, ez a megszállottak szakmája, férfiaké és
nőké egyaránt.
Mit tudhatnak rólad a Nádi Suttogó olvasói?
Mutatkozz be, kérlek!
Szeretettel köszöntöm az olvasókat! ladó józsef
vagyok, az ifjabbik. 1986. február 6-án születtem, hárman
vagyunk testvérek. van egy bátyám, István, aki 3 évvel
idősebb, és mi ikrek vagyunk zsolt öcsémmel, aki szintén a
vendéglátásban dolgozik, de nem konyhán.
Szépvízen, a Nyírő józsef általános Iskolába jártam,
majd a csíkszeredai venczel józsef Szakközépiskolában tanultam, asztalos-faragász szakon. a román nyelv mellett,
felső fokon beszélek angolul és németül, alap fokon franciául
és olaszul.
Hogy jött a gasztronómia az életedbe? Hogyan indult a pályafutásod?
2005-ben kezdtem el hajón dolgozni, mint mosogató. Egy év után egy másik hajóra kerültem, ott találkoztam egy ismert ausztriai
szakáccsal, akinek megtetszettem és felpártolt. Ő adott lehetőséget nekem arra, hogy,
ha szeretnék a konyhára bekerülni, (mert
konyhán dolgozni nem azt jelenti, hogy az
ember mosogat), akkor taníttat, segít, támogat. Na de ennek ára volt, mert kellett
mosogatni rengeteget, majd hidegkonyhára
kerültem, és mindent meg kellett tanulnom
az alapoktól. általában minden lejárt hajós
szezon után részt vettem különböző tanfolyamokon, többnyire ismert ausztriai éttermekben, ahol a szakmai tudásomat
megalapozhattam, bővíthettem. Ezen kívül
a munkáltató cégem által is több képzésen
vettem részt, nemzetközileg elismert diplomát, okleveleket
szereztem.
Veled is előfordul, hogy valamit elszúrsz a konyhában?
mindenkivel előfordul, természetesen, de addig
nincs baj, amíg lehet korrigálni úgy, hogy más ne vegye
észre. Tulajdonképpen, amíg valaminek jó íze van és jól
néz ki, addig az nincs elrontva. lehet, hogy nem pont úgy
sikerül, ahogy szeretnénk, de ezt a többiek nem tudják.
A profikkal vagy az amatőrökkel szeretsz inkább
együtt dolgozni?
a profikkal. Nagyobb a nyomás is, de jobban telik
az együtt töltött idő. a profiktól rengeteget lehet tanulni.

Hogy viseled a kritikát?
Elég jól. én a kritikát építőnek veszem. rendszeresen ki is megyek a vendégekhez, és elbeszélgetek velük. 160
vendégnek nem egyszerű megfelelni, amerikaiak nagyrészt,
de megpróbálom magamból kihozni a maximumot.
Jelenleg mi a pozíciód?
jelenleg egy multi cégnél dolgozom, aminek több,
mint negyven luxushajója van. Egy ilyen 5+1 csillagos
luxushajón vagyok konyhafőnök.
Hogy tervezed a jövőt?
mindenféleképpen a szakmában szeretnék maradni és
hosszú távon gondolkodva, itthon. véleményem szerint, amíg
az ember fiatal, addig menjen el külföldre, és amíg nagy terhelés
alatt tud dolgozni. De, amikor eljut abba a
korba, hogy családot szeretne, akkor azt itthon valósíthatja meg. a hajós vendéglátás
az egy nagyon kemény szakma. reggeltől
késő éjjelig kell a konyhán állni, 8-10 óra
alatt nem jár le a munkaidő, ezért ezt család
mellett, külföldön nem egészséges űzni, haza
fele kell orientálódni. Itthon is, ha az embernek van egy jó elképzelése, és társul
hozzá egy anyagi háttér, akkor vannak
lehetőségek. Természetesen ez sok időbe
telik, nem megy egyik évről a másikra. a
gasztronómia elég tág fogalom még felénk,
de már többnyire minden alapanyaghoz
hozzá lehet jutni, például Brassóban, vagy
más nagyobb városokban. lehetőségek
adottak itthon is a szakmában való elhelyezkedésre.
Szeretnél üzenni valamit a Nádi Suttogó olvasóinak?
Biztatni a szakma iránt érdeklődőket?
akik a szakma iránt érdeklődnek, azoknak talán a
leglényegesebb, hogy itthonról ki kell mozdulni. El kell
menni kicsit körbejárni a világot, tapasztalatot szerezni. ha
szeretnék fejleszteni magukat, akkor annak az az ára, hogy
elmennek, és többféle kultúrát, helyi különlegességet megismernek, tapasztalatot gyűjtenek, hogy azt majd itthon kamatoztathassák. másképp sajnos, nem tud működni. hajrá!
Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát és sok
elégedett vendéget kívánok!
sZAKáCs Adél
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Csíkiak migrációja 100 éve

az első világháború az egyéni és tömegtragédiák hosszú sorát idézte elő egész Csíkban. 100
évvel ezelőtt, az 1916-os román betörések alkalmával több, mint 200.000 ember menekült el otthonából. a háborús veszteségek, az ellenséges
csapatok garázdálkodása, a háború előli menekülés
nagy szenvedéseket okozott a lakosságnak. Ebben
az időben a csíkszentmiklósi egyházközséget a rejtvény megfejtésében olvasható plébános vezette.
közel 30 esztendeig szolgálta híveit ezekben a válságos időkben 1910 és 1939 között. az ő feljegyzései alapján szerzünk tudomást a falu lakosait ért
megpróbáltatásokról.
1916. aug. 28-án éjfél után 2 órakor félreverték a harangokat és bejelentették, hogy románia
hadat üzent és menekülni kell. Nagy zűrzavar
keletkezett. Szentmiklós apraja, nagyja felkerekedett, mivel a menekülésre karhatalommal
kényszerítették az embereket. a legszükségesebb
dolgokat szekérre pakolták és elindultak a hargita
felé. hajdú és veszprém megyéig menekültek sokan,
mások pedig a hargitán húzódtak meg. akik Erdélyben maradtak 1916 őszén hazatértek, mások 1917
tavaszán. Nagy szegénység támadt, sokan megbetegedtek a menekülés közben. Súlyos gondot okozott a mindennapi betevő falat beszerzése is. a házak üresen álltak, mivel az itthonmaradott lóvésziek, csügésiek és
sokan mások feltörték a lakásokat és minden mozdíthatót elvittek.
vízszintes meghatározások
1. Szépvíz község erdei kaszálója. 9. Sajtféleség. 10. had, csapat. 11. Sztráda. 12. kéz jelzője. 13. földet megmunkál. 14. verscsengő. 15. zűrzavar része! 17. Dédnagyapa apja. 18. vízakna közepe! 19. légi. 21. liba. 22. Szentmiklós egyik utcája. 24. laurencium vegyjele. 25. Tekenyő. 26. álruha, maskara. 28. jó, rendben. 29. élénk, eleven.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés 1. része. 2. jenkik. 3. karima, szegély. 4. urán, nitrogén és einsteinium vegyjele. 5. röntgen röv.
6. Spanyolország és ausztria gkj. 7. pótkulcs. 8. végtelen zita! 13. orosz tó. 15. kerget, üldöz. 16. Megfejtés 2. része.
18. költő. 20. jód és gadolínium vegyjele. 22. vanádium, kálium és oxigén vegyjele. 23. veszteség. 27. római 51.
NéMETI KATAlIN

kiskertész program
folytatódik a kiskertész program hargita megye Tanácsa vidékfejlesztési Egyesülete 2016-ban is elindítja a
kiskertész programot, melynek keretében Iv-vII. osztályos gyerekek vagy osztályok igényelhetnek vetőmagcsomagokat, hogy kipróbálják a kertészkedést.
azoknak a diákoknak, akik részt vesznek a programban, fényképes beszámolót kell küldeniük június 15-i
határidővel, és vállalniuk kell, hogy a nyár folyamán bemutatják egy bizottságnak az általuk létrehozott zöldségeskertet,
amelyet a bizottság pontoz és térségenként díjaz.
március 7-ig várják az iskolák, az osztályközösségek és a tanulók jelentkezését. Bővebb információ a helyi
iskolában, a facebook.com/kiskerteszprogram oldalán vagy a 0740-169850 és a 0740-122490 telefonszámok egyikén
igényelhető.

