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A földet kölcsönkaptuk az unokáinktól
A Nádi Suttogó februári számában megjelent hír kitűnő kezdeményezésről tudósít: községünkben is
elkezdődik a hulladék szelektív gyűjtése. minden hónap utolsó péntekén elszállítják a műanyagot és a papírt. még
egyet léptünk előre. lelki szemeimmel már látom a tiszta patakokat, a Bojtos-gödröt szemétkupacok nélkül, a
borzsovai völgyet, egyik kedvenc kirándulóhelyemet, a tábla nélkül: „Szemét emberek szemetes helye”. igen, egy
általános tisztítás után szégyenkezés nélkül lehet majd kirándulni, flekkenezni, a gyerekekkel elindulni egy természetismeret órára. csak annyit kell csinálni, hogy külön zsákokba kitenni a műanyagot és a papírt a kapu elé.
Az, hogy mennyire veszélyes a szemét az élőlényekre, beleértve az embert is, minket, nem kell különösebben
magyarázni. (A jóérzésről, a lelkiismereti vonatkozásokról most ne tárgyaljunk!) például a műanyag. Széleskörű
forgalmazása kitűnő példája az emberi felelőtlenségnek, ugyanis lebomlási ideje több száz év. ki lehet próbálni.
Ennek következtében a nagy mennyiségű eldobott műanyag, hulladék az óceánokban már kontinens nagyságú
felületeket borít be. A legújabb kutatások pedig a halak szervezetében nagyarányú szennyezést, sok mikroszkopikus
szemcsét mutattak ki. Tehát a kör bezárult. magyarul, a saját szemetünket esszük meg.
Ez a körforgás nálunk is, a mi kis környezetünkre is érvényes. minden hatásnak visszahatása van. A természetben eldobott szemét az ivóvizünkben, a növények, állatok szervezetében halmozódik fel. meg kellene már
értenünk, hogy ember és természet Egy. Ez az univerzum, az isteni törvény. Az egész föld nevű bolygó egy zárt
rendszer. minden, amit teszünk visszahat ránk.
Az indiánoknak van egy mondásuk: „A földet kölcsönkaptuk az unokáinktól”. zseniális meglátás. Tegyünk
magunkévá ezt az állítást. Nem szégyen mástól tanulni!
Lakatos István

kertészeti tanfolyam a községben
l április 11-én, szerdán
17–20 óra között: Gyümölcsfák és bogyósgyümölcsűek fajtaismerete.
l április 12-én, csütörtökön
17–19 óra között: Gyümölcsfák és bogyósgyümölcsűek metszése.
19–20 óra között: Tamás Ervin – pályázati lehetőségek a gyümölcstermesztésben és nem csak.
l április 13-án, pénteken 16 órától: Gyümölcsfametszés – gyakorlat.
A tanfolyam ára 50 ron.
érdeklődni lehet a 0744625753-as és a 0761130215-ös telefonszámokon vagy a polgármesteri hivatal titkárságán.
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A hősökre emlékeztünk március 15-én
Csíkborzsovában március 15-én a
délelőtti órákban kezdődött a megemlékezés
szentmisével, majd ezt követően a templom előtt
álló emlékműnél a falu szülöttjéről, az 1848-49es és harcokban résztvevő Balogh ignác honvéd
főhadnagyról, illetve a szabadságharcban
elhunyt 16 borzsovai honvédről emlékeztek. A
kegyelet koszorúinak elhelyezése zárta a
felemelő ünnepet. Délután ugyancsak csíkborzsovában 9 felcsíki csoport, főként férfi- és
vegyeskórusok képviseletében, mutatott be
felemelő hangulatú előadásokat, katonadalokat
és népdalfeldolgozásokat, tisztelegve az 1848as hőseink előtt.
Csíkszentmiklóson 11 órától ünnepi szentmisén vettek részt a helybeliek, majd ezt követően az emlékműnél
bensőséges ünnepélyre került sor. A megemlékezés koszorúzással és himnuszaink eléneklésével zárult.
szépvízen a délelőtti órákban a Nyírő józsef általános iskola i-iv osztályos tanulói verses, énekes előadással
emlékeztek az 1848-as hősökre. Az iskolásokat követték az óvodások, akik idén is elkészítették az óriási nemzeti
színű kokárdát és forradalmi dalokat énekelve emlékeztek. 18 órától szentmisére került sor, majd ezt követően a
községháza előtti emlékműnél folytatódott az ünnepség.
„magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem!”
petőfi Sándor 1847 februárjában írta
a fenti sorokat. Alig több, mint egy
esztendővel később, 1848 márciusában, a
nemzet egy újabb egekbe nyúló kősziklát
emelt.
Azóta, nekünk magyaroknak – bárhol
is éljünk e világban – minden év március
idusán megdobban a szívünk és
gyülekezünk, hogy – a költő szavaival
élve – áttekintsünk „a múltnak tengerén”
és szemünkkel azt az egekbe emelt
kősziklát keressük. Nemzeti színű
kokárdát tűzünk a szívünk fölé, szentmisén és ünnepi rendezvényeken emlékezünk és megpróbáljuk megfejteni, az
immár 170 éves titkot. igen, 1848 kősziklájának titkát.
minden évben elismételjük, felelevenítjük a példaképeink, forradalmárjaink 48-as tetteit, de talán ebben ki
is merül a titok keresése. A sokféleségünkből adódóan, mindnyájunknak valószínűleg más és más jut eszünkbe.
van, akinek a lánglelkű petőfi, esetleg a mérsékeltebb Széchenyi, vagy görgey, Bem tábornok, a Nemzeti dal, a 12
pont vagy éppen az aradi 13 vértanú.
Számomra 1848 márciusa a reményt, a közösség egységes mozdulásának erejét jelenti. (...) Székelyföld egy
egységes tájegység és mi, székelyek, nem száz éve vagyunk itt a hargita lábánál, hanem ezer éve, mi itthon vagyunk.
mi ismerjük e tájat, annak minden rezdülését, mindaz, ami itt van, apáink keze munkája és ez kötelez minket is,
mindannyiunkat. A mi faladatunk megvédeni, a mi feladatunk építeni és a mi feladatunk továbbadni gyermekeinknek,
unokáinknak!
(részlet Ferencz tibor polgármester március 15-i ünnepi beszédéből)
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vii. és viii. osztályos tanulóink a 12 pontot
elevenítették fel, és elhangzott petőfi Sándor Nemzeti
dal, valamint Ady Endre A tűz márciusa című verse.
A koszorúzásokat követően a magyar és a
székely himnusz közös eléneklésével zárult az est.
felemelő volt részt venni ezeken az alkalmakon, és
gyermekeinket látva és hallgatva az a melengető érzés
járhatott át mindenkit, hogy nekünk nem csak az
őseink voltak magyarok, de az unokáink is azok
lesznek.
taMás tünde
magyar tanár

hagyomány és újdonság ötvöződött március 15én iskolánkban. hagyomány, hiszen a tanítási napot a
szabadságharc emlékének szenteltük, újdonság, mert
olyan programokkal is előrukkoltunk, amelyek nem
voltak megszokottak.
A gyerekek korosztályuknak megfelelően vettek
részt a tevékenységekben: az alsó tagozat csákó és pártakészítéssel, valamint az emlékmű előtti ünnepi megemlékezéssel tisztelgett a szabadságharc hősei előtt, a felsősök
a már hagyományosnak számító vetélkedővel elevenítették
fel a márciusi és a forradalom egészét átfogó eseményeket.
A Nyírő józsef iskola tanulóinak emlékversei a
A vetélkedő talán már nem számított újdonságnak, de a fe13
Aradi
vértanú emlékére
ladatok, kérdések, amelyekkel tanulóink szembekerültek
egyszerre voltak tudást és kreativitást igénylőek. A
„küzdöttek és elestek,
vetélkedő egyik szünetében megtanultuk a huszárgyerek,
harcoltak és vesztettek.
huszárgyerek szereti a táncot című toborzót, és már-már
Békét akarva csodát tettek,
versengés alakult ki, hogy ki énekli lelkesebben. igazi
értünk halállal fizettek.”
időutazássá vált ez az alkalom, amely során múlt és jelen
között utazgattunk folyamatosan.
„Nemzetünk hős halottai,
Az ünneplés, emlékezés kora este csúcsosodott
magyarország katonái,
ki, amikor az esti szentmise után a jelenlévők az
életüket áldozták
emlékmű elé vonultak, ahol vezetőink ünnepi beszédeit
A
magyar
szabadságért!”
követően megemlékező műsorra került sor: zenés-verses
összeállítással emlékeztünk 1848. márciusi ifjaira.
„Tizenhárman voltak ők,
A szépvízi Szent lászló vegyeskar forradalmi
a szabadság volt mindenük.
népdalokkal készült erre az alkalomra. Előadásukban
életüket adták értünk,
hallhattuk a kossuth lajos azt üzente, gábor áron rézáŐk a világ hősei!”
gyúja, udvaromon aranyvályú, aranykút, valamint a
kossuth lajos táborába című dalokat. kísért a szépvízi
filharmónia a kántor úr vezényletével.
idén március 14-én két huszármeghívottunkkal (Szőcs Elek – mátyásrendi
huszárkapitánnyal, kovács Attila – mátyásrendi huszárral) idéztük fel a huszárélet szépségeit, ismertettük viseletüket a csíkszentmiklósi óvodások, elemi iskolások, és a szépvízi
0 – v. osztályosok örömére.
A szépvízi elemi osztályosok pedagógusaikkal együtt március 15-én délelőtt megemlékezést tartottak a községi emlékműnél
katonadalokat és huszárnótákat énekelve.
A felvonulás huszárcsákókkal, magyar
pártákkal megszépítette a megemlékezést.
gyermekeink szavalatai, énekük felemelővé
tette az ünnepet.
taMás CsILLa tanítónő

Fotó: Miklós-sántus Judit
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gálaműsor csíkborzsovában
„A múlt a jövendőnek tükre” hangzott el kossuth
lajostól, szavak, melyek minden évben újra születnek a
lelkünkben.
A világ bármely részén ha kérdést intéznek hozzánk, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a kérdezettek gondolkodás nélkül rávágják, hogy
március 15-e. Szép dolog ez, ezt az ünnepet minden
magyar, minden rendszer, politikai irányzatok és a
legkülönbözőbb gondolkodású emberek is magukénak
vallják. Az 1848–1849-es szabadságharc a magyar
nemzet történetének egyik leghíresebb momentuma, a
nemzeti identitás egyik alapköve. Nekünk, ma élő erdélyi
magyaroknak, 170 évvel a forradalom után is felemelő
érzés elővenni zászlóinkat, feltűzni a kokárdát, megünnepelni március 15-ét, kiharcolni a saját forradalmunkat,
felolvasni a 12 pontot, megvívni saját csatáinkat, teljes
erőnkből kikiáltani: EgyENlŐSég, SzABADSág,
TESTvériSég! A haza hívására csányi lászló kormánybiztos az 1849-es április 10-i kolozsváron kelt rendeletében ezt írja a székelyekről: „csík, háromszék,
udvarhely és marosszékek versenyezve emelkedtek fel
a haza védelmére és ezreket állítottak a szabadság zászlója alá”. Ezeknek a hősöknek akaratát összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta az erő, melyet úgy hívnak:
összefogás. Egy emberként harcoltak, életüket is feláldozva a szabadság elnyeréséért az elnyomással szemben.
2014. március 15-én elsőként csíkrákoson került
megrendezésre egy több községet összefogó ünnepség,
melynek célja volt méltón emlékezni és tisztelegni az
1848–1849-es szabadságharc hősei előtt.
idén, 2018. március 15-én az ötödik alkalommal
megrendezésre kerülő rendezvénysorozatnak csíkborzsova adott helyszínt, ahol 9 felcsíki csoport, főként férfiés vegyeskórusok képviseletében mutatott be felemelő
hangulatú előadásokat, katonadalokat és népdalfeldolgozásokat. csíkszenttamás,
Dánfalva, madaras, rákos,
madéfalva és Borzsova kulturális csoportjai mutattak
be előadásokat, ezáltal megemlékezve a 170 évvel
ezelőtt, a Szabadságért –
Egyenlőségért – Testvériségért harcolt hőseinkre, mint
petőfi Sándor, irinyi józsef,
vasvári pál, Táncsics mihály, kossuth lajos és a
többiek. A több, mint kétórás rendezvényen megemlékeztünk Bem tábornokról, gábor áronról,

gál Sándorról és azokról a székely határőr
ezredekről, amelyek a tizenegyedik új honvéd zászlóaljat alkották, és a 76–86-os honvéd zászlóalj besorolást kapták.
Tisztelettel tekintünk fel ezekre a hősökre, és ezt
az elismerő tiszteletet tovább kell adjuk a felnövekvő
nemzedéknek az ilyen rendezvényekkel. Ünnepi
megemlékező műsorainkkal és az események felelevenítésével megértetjük a jövendő ifjúsággal a forradalom magasztos eszméit. Ez nem csupán a történelem
tanítása, hanem jelenünk kötelessége a jövő számára.
éljen bennünk a tudás, hogy összefogva nagy eredményeket érhessünk el. mindehhez bizalomra, egymás
iránti szeretetre van szükség, a mindennapi küzdelmeink
során arra törekedjünk, hogy szebbé, élhetőbbé,
magyarabbá, székelyebbé tehessük településeinket.
Büszkén tűzzük ki zászlóinkat a nemzeti ünnepek alkalmával és büszkén valljuk bárki előtt is ha az életünkről
van is szó, hogy SzékElyfölD léTEzik éS
léTEzNi iS fog miNDörökké. Erre adtak példát a
márciusi ifjak és az 1848-49-es szabadságharc hőseinek
cselekedetei. Az akkori és a mai kor is ezt csodának élte
meg, hiszen szabadságunk, jogaink eljövetelének hajnalát
látták március 15-ben. Ahogy jókai mór írta: „kell, hogy
történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a
szíveket megerősítik.” A szabadság csak lehetőség, sőt
nem örökkévaló. Nap-nap után, újra meg újra küzdeni
kell érte.
kívánjuk, hogy ez a küzdelem sikert hozzon a
Nemzetnek, Székelyföldnek és családjainknak.
vezessen bennünket 1848–49 szelleme és
példája!
a Csíkborzsovai Férfikórus
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húsvét jelképei
„Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával,
hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe.”
Szent ágoston foglalta össze e szavakkal az első századok keresztény gondolkodóinak és teológusainak
tanítását. krisztus feltámadásának ünnepe ezért a központi, a mindent felülmúló üzenetért lett a kereszténység kiváltságos ideje, a legnagyobb keresztény ünnep. ugyanakkor a húsvét egybeesik a természet megújulásának időszakával
is. Talán éppen ezért a hozzá kapcsolódó ünnepi szokásokat sokféle hit és tévhit kíséri. A keresztény húsvét a zsidó
pászka-ünnepnek, az Egyiptomból való kivonulásnak az emlékét őrzi. krisztus kereszthalálával és feltámadásával
azonban egészen új értelmet kapott. krisztus a bűntől, a haláltól, a lelki értelemben vett legnagyobb rabságból
szabadította meg népét. Annak ellenére, hogy a hívek minden vasárnap megdicsőült urunk feltámadásának valósága
felett örvendeztek, az első századokban az ünneplés különböző formákat öltött. A 4. században kezdték egységesíteni
a különböző helyi egyházak gyakorlatát.
A húsvéti jelképek közül a legősibb a húsvéti bárány. Eredetére a
Bibliában találhatunk magyarázatot röviddel az Egyiptomból való
kivonulás előtt az Úr meghagyta mózesnek, hogy izrael közösségében
minden család készüljön fel egy bárány feláldozására. A bárány vérével
kenjék meg az ajtófélfát: ez a jel fogja őket megvédeni, amikor az Úr
haragjában éjjel elpusztít minden elsőszülöttet Egyiptomban. Ez a nap a
továbbiakban a választott nép életében kiemelkedő emléknap maradt, az
Úr ünnepe, amikor a szolgaságból való szabadulást a húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Ahogy az Ószövetségben
a bárány az elsőszülöttek megváltója, úgy az Újszövetségben jézus krisztus az emberiség megváltásáért feláldozott bárány. keresztelő jános szavai
utalnak erre a titokra: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ö veszi el a világ
bűneit.” Ezért nem véletlen, hogy különösen a korai keresztény ábrázolásokon jézus helyét gyakran a jelképes bárány tölti be. Az isten Báránya
sokszor megjelenik középkori emlékeinken és címereken is, valamint
barokk oltáraink tabernákulumának tetején, a hétpecsétes könyvön fekvő, zászlót tartó bárány.
A legrégibb húsvéti eledelek közé tartozik a tojás, amely az élet újjászületésének és a termékenységnek
egyik legősibb jelképe. Az élet mulandóságára, az áldozatra és a reményre utal. A húsvéti tojás krisztus feltámadására
emlékeztet: amint a csibe áttöri a tojás falát és életre kel, úgy támad fel jézus is a sírjából. A tojások színezése,
díszítése is régi korokra nyúlik vissza. már az ősi zsidó szokások között is találkozhatunk vele. A leggyakrabban
használt szín a piros, amely krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. Erre utal az a monda is, amely
így szól: „miután jézust keresztre feszítették, egy asszony, aki kosarában tojásokat vitt, letérdelt a kereszten szenvedő
krisztus jelé, és elkezdett imádkozni. Egyszer csak egy csepp vér cseppent az egyik tojásra, s pirosra festette. A
húsvéti tojást nemcsak a tyúk hozhatja, hanem más állat is. Nem tudni pontosan, hogyan került a nyúl a húsvéti tojáshozók közé, de hozzánk e különös tulajdonságú állat német közvetítéssel érkezett. A középkorban, Németország
egyes vidékein szokássá vált, hogy húsvétkor egy gyöngytyúkot ajándékoztak tojásaival együtt. A gyöngytyúk német
neve „Haselhuhn”, de általában a rövidített, „Hasel” alakját használják. A gyerekek egyik kedvenc mesealakja a
„Hasel” és tojásai volt, s talán itt történt a félreértés; németül a nyúl neve „Hase”, ami nagyon hasonlít az előbbire.
Az összemosódás eredményeként egy 16. századi német nyelvű gyermekkönyvben ezt olvashatjuk: „Ne nyugtalankodj, ha a nyúl elkerül. Elvesszük a tojásait, szétrontjuk a fészkét.” mivel a nyúl az év folyamán többször vált
bundát, Szent Ambrus, milánó püspöke a feltámadás szimbólumaként is értelmezte. mégis a vidám tapsifüles, mint
húsvéti figura csak a 17. században vált az európai népek ünnepi szokásainak egyik szereplőjévé. A képeslapok elterjedésével és a csokoládéiparnak köszönhetően népszerűsége a századfordulón rohamosan megnőtt, ezzel kiszorította a hagyományos húsvéti állatot, a bárányt. A bajor fővárosban, münchenben, még húsvétinyúl-múzeumot is
nyitottak.
A nagyszombat napján szentelt gyertya is a feltámadt Üdvözítőt, mint a világ világosságát jelképezi; az oltár
mellett áll egészen pünkösdvasárnap estig, s minden szentmise alkalmával meggyújtják.
GyörGy MIháLy- Levente
plébános
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Nagyböjti szentmise az ápoló és gondozó otthonban
A Szépvízi ápoló és gondozó otthonban 2018. március 23-án, pénteken 11 órától gábor zoltán helyi római
katolikus plébános nagyböjti szentmisét tartott a beutaltak
részére.
A plébános úr minden hónap első péntekén meglátogatja a betegeket, akik szentgyónáshoz és szentáldozáshoz
járulnak.
húsvétra és karácsonyra készülve, valamint a húsvéti és
karácsonyi ünnepek alkalmából is mindig szentmisét mutat
be a beutaltak, valamint az alkalmazottak részvételével.
A vezetőség és a beutaltak köszönetüket fejezik ki gábor zoltán plébános úrnak, hogy lelki támaszt és gondozást nyújt a Szépvízi ápoló és gondozó otthon lakói számára.

hagyományos gyimesi tojásírás már másodjára
A Szépvízi ápoló és gondozó otthonban 2018. március 21-én, szerdán 10 órától második alkalommal
szervezték meg a hagyományos gyimesi tojásírás kézműves programot.
A nap célkitűzése ismét az volt, hogy a résztvevők betekintést nyerhessenek a hagyományos gyimesi tojásírás
művészetébe. Az intézmény mindennapi életében és tevékenységeibe ez egy újabb fejezet, új alkalom az ellátottakkal
való foglalkoztatásban. Aki részt vesz, ha kedvet kap reá, el is tanulhatja ezt a hagyományos gyimesi tojásírás
kézművességet.
A meghívásnak eleget téve eljött a vezérigazgatóság részéről 10 személy, női és férfi résztvevő, illetve az
intézmény alkalmazottai és beutaltjai vettek részt a programon.
Az idén is nagy szeretettel jött el molnár magdolna gyimesközéplokról, aki bemutatta a tojásírást és oktatta
a jelenlévőket. Ez alkalommal nemcsak a nők, a férfiak is próbálkoztak a tojásírás művészetével. A beutaltak közül
részt vett olyan személy is – Szomor gizella, Antal Anna –, aki gyimesi származású lévén, jó érzéssel emlékezett
vissza a tojásmintákra, a társaknak pedig elmondta, hogyan lehet és kell ügyesen tartani a kézben a tojást, a kesicét,
mennyire és hol kell húzni.
„Ez ösztön nekünk, ezzel születtünk! leányka koromban édesanyám hátán leskelődtem elé, hogy csinálja.
El kellett menjen otthonról, s mondta, hogy nehogy neki fogjak, mert elrontom, s megverődök. De én úgy is nekifogtam, s csináltam. A testvéreim azok beárultak. én most sem kellett nézzem a mintákat. fejből írtam, nem is
néztem oda, hogy mik vannak! Úgy jött magától!” (Szomor gizella, 83 éves)
A vezérigazgatóság részéről jött 10 személy közül voltak olyanok is, akik első alkalommal jöttek el, de mindenki testéből-lelkéből belemerült és lázasan tevékenykedett a program alatt.
A tartalmas időtöltésnek meglett a várva várt eredménye, mindenki boldogan mutogatta egymásnak az alkotásait, illetve meglepetésként az udvaron lévő homoktövis fára akaszthatták fel húsvéti díszítésként.
A résztvevők megköszönték a szép programot az intézmény munkatársainak, várva, hogy jövőre ismét folytathassuk.
MoLnár FüLöp szociális munkás
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A katolizációról
(Folytatás az előző lapszámból)
Az 1668–1672 között moldvából és podóliából
bemenekülő örmények konfesszionális kérdése sok tekintetben a magyar és nemzetközi egyháztörténet egyik fehér
foltjaként van számon tartva. Az örmények unióját
elsősorban egy személyhez, a püspöki címet is viselő (olaszosan ejtve) oxendio virzirescóhoz, illetve hittérítői és
egyházszervezői tevékenységéhez kötik. Ez mintegy
harminc esztendőt ölelt fel, amely egybeesett az erdélyi fejedelemségnek a habsburg monarchiába történt integrálásával. A magyar történeti köztudatban históriájukról
hosszú ideig igen csekély információ állt rendelkezésére.
ismert volt például az örmények 1672. évi betelepülése
minas Alek zulifdaren püspök vezetésével, a püspök 1686.
évi állítólagos katolizálása, a rómával történt unió létrejötte 1690 körül, Szamosújvár alapítása, az örmény unitus
püspök munkácsi fogsága a rákóczi- szabadságharc idején,
valamint a püspök halála Bécsben 1715-ben.
Az örmény unió kutatásának egyik fő problémája
az volt, hogy az időszakról szóló dokumentumok és források túlnyomó többsége nem magyarországi, hanem
szentszéki levéltárakban található. A másik fő probléma
abban gyökerezett, hogy az örmények uniójára vonatkozó
magyar és idegennyelvű történeti irodalom rendkívül
csekély. Ez utóbbi esetben még inkább nehezítette a kutatást, hogy az irodalom többsége – egy-két kivételtől el-

Szépvízi Női klub

gyógyszerek a családban
gyógyszert minden család tart otthon. mit, mennyit
tartsunk a házi gyógyszertárban? mennyit adhatunk be
ezekből? Beadjuk-e az orvossal való konzultálás előtt? ha
beadtuk, elmondjuk-e az orvosnak? ilyen és ehhez hasonló
kérdések naponta vetődnek fel bennünk. Egyre több gyógyszert szedünk, és nem gondolunk arra, hogy a kevés hatástalan, a sok vagy nem megfelelő méreg, de mellékhatásként
súlyos, sőt életveszélyes allergiás reakciót is okozhat. A gyógyszerek egymásra is hatnak, ez utóbbi következményei pedig
beláthatatlanok. gál Adél gyógyszerész előadásából hasznos
információkat tudhattunk meg március 6-án, a családban
használatos gyógyszerekkel kapcsolatosan. már az előadás
legelején tisztáztunk egy nagyon fontos dolgot: ajánlott az
orvossal, gyógyszerésszel való konzultálás, mielőtt valamilyen gyógyszert kezdenénk szedni.
A szakember szerint fertőtlenítők vagy antiszeptikumok, antibiotikumok, gombaellenes szerek, gyulladáscsökkentők, láz- és fájdalomcsillapítók, allergia elleni
szerek, bélfertőtlenítők, vitamin és táplálékkiegészítők
azok, amelyeket ajánlott a házipatikában tartani. Ezek közül
csak háromról számolunk be bővebben, az előadás során
rengeteg infórmációt tudhattunk meg mindenikről.
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tekintve – a 19. század második felében és a 20. század elején látott napvilágot. Ezek a történeti munkák, tanulmányok
gyakran egymásra hivatkoztak, illetve egymástól szó szerint
emeltek át fejezeteket, továbbá az, hogy az örmény uniónak
nem tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget. hasonló volt az
álláspontjuk oxendio püspök tevékenységéről is, vagyis nem
részletezték erdélyi hittérítői és egyházszervezői tevékenységét, sőt róla egyfajta romantikus, idillikus képet hagyományoztak az utókorra, aki minden körülmények között az
örmények érdekeit védte Erdélyben. Az unitus püspököt tulajdonképpen valami apostol vagy pap fejedelemként, az
erdélyi örmény náció vezetőjeként tüntették fel.
munkánk célja többek között az is, hogy ezt az idealisztikus képet fenntartásokkal kezeljük, illetve revízió alá
vegyük. Az örmények uniója a fent felvetett problémák
mellett még sok olyan megválaszolandó kérdést is magában
hordoz, amelyre a korábbi szakirodalom nem adott
kielégítő választ. hosszú ideig nem lehetett tudni, vajon
milyen szerepet játszott a magyarországi római katolikus
egyház, valamint a bécsi udvar rekatolizációs politikája az
örmények uniójában és ha nem játszott szerepet benne,
miért nem? Nem voltak ismeretek arról sem, vajon a bécsi
udvarnak a törökök kiűzése utáni népesedési és telepítési
politikájában milyen szerepet szántak az örményeknek?
Alkalmazták-e a 17–18 század fordulóján a bécsi udvari
hatóságok velük kapcsolatban a különböző berendezkedési
tervezeteket, vagy nem? Folytatása következik.
Gábor zoLtán plébános
– A fertőtlenítőket általában megelőzésre használjuk, de fontos tudni, hogy ezek nem szelektívek, ugyanúgy károsak a kórokozókra is, mint az emberi szervezetre.
otthon ajánlott tartani oxigénes vizet, klórt vagy jódot.
– Az antibiotikumok szelektíven csak a kórokozókra hatnak, viszont a gazdaszervezetre vannak mellékhatásaik. Az antibiotikum nem fájdalomcsillapító, nem
gyulladáscsökkentő és nem is lázcsillapító. Az antibiotikum
mellé ajánlott a probiotikum szedése – lehetőleg ne egyazon időben vegyük be ezeket. okozhatnak hasmenést,
székrekedést vagy gombásodást.
– Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója
olyan anyagokra (allergénekre), amelyek normál
körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a
szervezet részéről. Allergiát válthat ki például a parlagfű,
mogyoró, tartósítószerek. Tünetek: orrváladékozás,
tüsszentés, szemirritáció, nehéz légzés, hányinger, hányás,
bőrpír, ekcéma, urticaria, sokk.
ilyen, és a fentiekhez hasonló nagyon hasznos információk hangzottak el a majdnem két órás előadás során,
melyre gál Adél alaposan készült, és ezt a lelkes és
nagyszámú közönség a nagy érdeklődéssel viszonozta.
Nagyon szépen köszönjük Adélnak, hogy elfogadta
meghívásunkat, és mivel épp nőnap előtt találkoztunk, a
résztvevőket egy-egy szál tulipánnal is köszöntötte.
szakáCs adéL
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2017 egy csiE-s szemével
visszatekintve a csiE 2017-es esztendejére nagyon
kellemes érzéssel írom e sorokat, mivel számtalan emlékkel
és élménnyel gazdagodtunk. Számunkra az év két fő eseménye a iv. kolbászfesztivál és a konyhák csatája volt,
de ezek mellett számtalan más eseményt szerveztünk és
számtalan más eseményen és rendezvényen vettünk részt.
Nagyon jó érzés volt a két fő rendezvényünkön megtapasztalni a közös munka erejét azáltal, ahogy összedolgozott a
csiE, az idősek klubja, illetve a hentescsapat a sikeres rendezvény érdekében és egyben ez az összefogás rámutatott
arra is, hogy olykor nagy dolgokat is tudunk teljesíteni, ha
több generáció összefog. Ezen rendezvényeken továbbá
nagyon jó érzés volt találkozni a régi ismerősökkel, illetve
számos új barátság alakult ki.
felemelő érzés volt a csapattal részt venni a
különböző nem általunk szervezett eseményeken, rendezvényeken akár társszervezőként, akár vendégként. Ezen
alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy bemutassuk csapatunk arculatát, a csapatunk által képviselt sajátosságokat és
értékeinket. itt különösen fontos megemlítenem a hentescsapatot, amelynek tagjai számos rendezvényen való
részvétellel távoli helyekre is eljuttatták kis falunk hírét.
általában ezen rendezvényeken a csapatunk két részre
oszlott: a csapat egyik része a főzőversenyeken vett részt,
amely lassan mondhatom, hogy védjegyünké vált, míg a csapat
másik része a különböző sport, illetve ügyességi játékokban
jeleskedett. itt említeném meg az Ülkei falu napokat, ahol
három csapattal is részt vettünk, vagy akár a Szépvízi káposztavágást és vásárt is, ahol ugyancsak három csapattal képviseltettük magunkat a csiE junior, a csiE és a hentescsapat révén,
de még számos rendezvényt említhetnék ilyen tekintetben.
Ezeken elsősorban a részvételt tekintettük fontosnak, másodsorban pedig azt, hogy sikeresen szerepeljünk. visszagondolva
még most is felejthetetlenek azok a pillanatok, amikor egy

sikeres szereplés után az egész csapat közösen várta az
eredményhirdetést, és azt az örömet se tudja pótolni semmi,
amely egy siker esetén uralmába kerítette a csapatot, ezen
pillanatok örökre felejthetetlenek maradnak.
mindezek mellett, ahogy az előző években, úgy
tavaly is megszerveztük a szokásos csapatkirándulást,
amely a kőrösökön való kenu-túra volt. E kirándulás során
is számtalan soha vissza nem térő élménnyel gazdagodtunk,
és visszagondolva számtalan kellemes emlék jut az eszünkbe. itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a
gyulai öreg hentesek csapatának és külön Dékány Attilának,
hogy e kirándulás létrejöhetett, s azt a nagy vendégszeretet,
amit e kirándulás során kaptunk. Ezen kirándulás még jobban megerősített abban, hogy mennyire fontos csapatban
dolgozni azáltal, hogyha a kenuban is összedolgoztunk,
akkor a kenu csak úgy hasított a vízen, ellentétben azzal,
amikor a kenuban nem volt meg az összhang.
Továbbá mondhatom, a saját és az egész csapat
nevében, hogy ezen kirándulások során olyan helyekre jutottunk el, amelyet merészebb álmainkban sem gondoltunk.
minden ilyen alkalom, amikor együtt vagyunk, tulajdonképpen egy nagyszerű csapatépítő és csapatösszerázó.
Nagyon jó ennek a csapatnak a tagja lenni, ehhez a
csapathoz tartozni, s ha netán az elmúlt év során akadtak is
ilyen olyan nehézségek, de a közösen szerzett élmények,
emlékek ezeket elfelejtetik velünk. Továbbá nagyon jó megtapasztalni: közösségben dolgozni és tenni a közösségért.

hétköznapi élet a csiE termekben
A csíkszentmiklósi ifjúsági Egyesület termei, amelyek a heineken által megnyert pályázatból lettek felújítva,
hétköznap számos szabadidős tevékenységnek és különböző más fajta tevékenységeknek biztosítanak otthont. A
termeink felszereltségének köszönhetően lehetőség nyílik: oktatási (After school), társadalmi (különböző előadások),
hagyományos és kulturális programok (Nótaest) működésére. A termek használtságát tekintve állandó jelleggel
különböző programok vannak, mondhatni „a kilincset adjuk egymásnak”. A termek folytonos használtságát az adja,
hogy a falu minden generációja igénybe veszi ezeket: az idősek generációja (idősek klubja révén); a felnőttek generációja (hentescsapat, csíkszentmiklósi önkéntes tűzoltók, kortársakkal való találkozás, megbeszélések) révén, de a termek amellett, hogy lehetőséget nyújtanak különböző szabadidős programoknak, elsősorban a fiatalok körében a legnépszerűbbek. ilyen szabadidős programok közé sorolhatom a közös filmnézést, fifazast, különböző kártyajátékokat,
különböző számítógépes játékokat, közös focimeccs nézést, illetve számos születésnapi buli is volt a termekben.
Ahogy e sorokat írom, nagyon kellemes érzés kerített hatalmába, hiszen mondhatom, hogy a teremnek nincs
egy olyan sarka, amelyről ne jutna eszembe egy kellemes emlék. Nagyon jó ezeken a programokon részt venni,
mert nagyszerű hangulatban telnek és ami a legfontosabb, hogy ilyenkor a barátainkkal lehetünk. Ezernyi dolgot
sorolhatnék termeinkhez kapcsolódóan, de talán azzal zárnám, hogy számunkra és a faluközösség számára ezek a
termek aranyat érnek.
e.e. CsIe
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kisokos matekosok
A
Xvi. páll lAjoS mATEmATikAvErSENy i. – iv. osztályos résztvevői újra
versenyezhettek 2018. március 2-án, pénteken 13 órától,
a csíkcsicsói kájoni jános általános iskolában idén is a
csík-körzeti szakaszon.
Szorgalmuk példamutató az iskoláink számára.
Ezek a tanulók a következők voltak a szépvízi Nyírő
józsef általános iskolából:
– Szatmáry gergő ( i. osztály – szóbeli dicséret); lászló
hunor ( i. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk miklósSántus judit.
– Erőss Dóra (ii. osztály – szóbeli dicséret); Szép Enna
( ii. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk Bartos EmőkeTeréz
– Boros Barnabás (iii. osztály – szóbeli dicséret), imre
Delinke (iii. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk Tamás
csilla
– Deák Szilvia (iv. osztály – szóbeli dicséret); Szatmáry
Alpár (iv. osztály – szóbeli dicséret); Nagy Nóra (iv.
osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk Dávid Tímea
Csíkszentmiklósról a következő tanulók ügyeskedtek:
– fekete fanni (i. osztály – dicsérő oklevél); Bíró Szakács zalán (i. osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk péter
árpád.
– Tamás Szende (ii. osztály – i. díj); molnár gréta (ii.
osztály – dicsérő oklevél); Antal Előd (ii. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk Erőss judit.
– Erőss Sarolta (iii. osztály – szóbeli dicséret); péter
Dorottya (iii. osztály – szóbeli dicséret); Deák Bálint
(iii. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk lukács
zsuzsanna.
– Erőss áron (iv. osztály – szóbeli dicséret); Erőss
Anita (iv. osztály – szóbeli dicséret); Székely Dorottya
(iv. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk péter Tünde.
Borzsovából az alábbi kis matekosok vettek részt a
versenyen:
– lakatos medárd (i. osztály – i. díj); Balog lénárd (i.
osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk kovács Teréz
– Balog Tímea (ii. osztály – ii. díj); Erőss Szidónia (ii.
osztály – dicsérő oklevél); Tamás kristóf (ii. osztály –
dicsérő oklevél), tanítójuk Erőss Enikő

Fotó: kovács teréz
– lakatos Noémi ( iii. osztály – dicsérő oklevél); Balog
orsolya (iii. osztály – szóbeli dicséret), tanítójuk Erőss
Enikő;
– Balog Boglárka (iv. osztály – dicsérő oklevél); Balog
Szende (iv. osztály – dicsérő oklevél); Abos zalán (iv.
osztály – dicsérő oklevél), tanítójuk kovács Teréz.
A verseny folytatódott március 9-én a madarasi
kiss ferenc általános iskolában a döntő szakaszba
továbbjutott első három díjazottakkal.
Borzsovából iskolájukat képviselték:
lakatos medárd (i. osztály – i. díj), Balog Tímea
(ii. osztály – ii. díj).
csíkszentmiklósról: Tamás Szende (ii. osztály –
szóbeli dicséret)
A gyerekek versenyen való helytállása példamutató társaik számára. gratulálunk nekik és kívánunk
továbbra is szorgalmat a kitartó tanulásban!
taMás CsILLa
tanítónő

Az irodahelyiség feújítása
A borzsovai Balogh ignác általános iskolában az irodahelyiség felújítására került sor. A helyi közbirtokosságnak köszönhetően, aki a munkálatokat finanszírozta egy hét leforgása alatt gegő Szilárd szülő jóvoltából
újjá varázsolódott egy lerobbant helyiség.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki valamivel is hozzájárult e munkálat véghezviteléhez.
A berendezéshez szükséges bútorzat még hiányzik, de szerintem rövid időn belül az is megoldódik.
kováCs teréz tanítónő
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,,A vers olyan lelki lábbeli, amelyet mindenki viselhet.”
Ennek a mottójára szervezte meg a zöld péter általános iskola madéfalván a
,,kányádi Sándor” felcsík körzeti szintű szavalóversenyt
2018. március 19-én, hétfőn. A
verseny helyszíne az Amadé
panzió volt.
közel 70 kisiskolás
45 tanító kiséretével elbűvölte
szavalatával a hallgatóságot.
megerősítést kaphattunk, hogy
magyar anyanyelvünket ápolnunk, gondoznunk kell, vigyázva a szép beszédre itt
székely falvainkban.
A résztvevő kisiskolásaink a következők:

Fotó: Miklós-sántus Judit

A versenyen az első és második helyezettek jutottak tovább. A szavalóverseny megyei szakaszára továbbjutó
tanulónk a szépvízi iv. osztályos Bogos orsolya, amely március 23-án, pénteken a petőfi Sándor általános
iskolában, csíkszeredában volt megtartva. Büszkék vagyunk rájuk!
taMás CsILLa tanítónő
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kArATE hírEk
csapatban és egyéniben is jól szerepeltek a
Sic–Szépvíz karate–Do tagjai az országos Shotokan karate bajnokságon kézdivásárhelyen, március
9–10–11-én, ahonnan négy éremmel tértünk haza.
Sportklubunknak ez volt az egyik legnehezebb és legnépesebb megmérettetése, ahol románia legjelentősebb csapatival mérhettük össze tudásunkat. Az
versenyen 31 klub több, mint 350 versenyzője volt
jelen az ország minden területéről.
A csapatunk mind a 14 tagja tisztességesen
helytállt a nagy volumenű versenyen, s bár nem sikerült mindenkinek dobogóra állnia, rengeteg tapasztalatot szereztünk.
Eredmények:
Ezüst érem:Biró Szakács zalán, kuna lőrinc,
vándor Tamás- csapat kata
Bronz érem: kuna lőrinc Wkf kumite és ShoBu ippoN kumite
Bronz érem: fico zsófia Wkf kumite
hálásan köszönjük a Szépvízi közbirtokosságnak az anyagi támogatást, a Szent család gyermekotthonnak
a szállításban való együttműködést, a szülőknek, hogy elkísértek a versenyre, ezzel is nagyon megkönnyítve
munkánkat.
a sIC–szépvíz karate–do
csapata

