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Szent László királyunk, védőszentünk előtt tisztelegve
A februári lapszámban már említettem, hogy a Magyar Kormány a 2017-es esztendőt Szent László évének
hírdette meg a kettős kerek évforduló kapcsán – trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az emlékévet 2016. augusztus 17-én hirdette ki Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára.
Azzal, hogy 2017 a nagy királyunk emlékéve, megsokszorozódtak a Kárpát-medencében úgy az egyházi,
mint a polgári megemlékezések, rendezvények. Méltó emléket akar állítani lovagkirályunknak minden település,
amely valamilyen formában kötődik Szent László királyunkhoz.
Úgy hiszem, így Szent László hava mozgalmassá válik a rendezvényektől nemcsak vidékünkön, hanem az
egész egykori Magyarország területén – az anyaországban, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján – mindenhol, ahol magyar szót hallunk.
Szépvíz község is csatlakozott ezen rendezvénysorozathoz, emelni szándékozunk ennek színvonalát, bemutatni az örökséget, az ahhoz való ragaszkodást.
Folytatás a 3. oldalon.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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Államtitkári látogatás avagy munkalátogatás
Az elmúlt hét csütörtökén, azaz május 18.-án,
volt szerencsénk fogadni Potápi Árpád államtitkár urat,
a magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkárt.
Erdélyi körútja alkalmából községünkbe is ellátogatott,
hogy megtekintse a „Székely határőr emlékközpont”
munkálatait, azok előrehaladását. Mint a beruházás
erkölcsi és anyagi támogatójának, beszámoltam az
elmúlt időszakban tett lépésekről, helyesebben felvázoltam a munkaprogramot, az elvégzett, a folyamatban lévő és az előttünk álló tennivalókat, kiemelve a
továbbiakban szükséges lépéseket.

Fotó: Zakariás István
Beszélgetésünk alkalmával néhány ötlettel,
tanáccsal színesítette, bővítette elképzeléseinket és
elégedettségét fejezte ki az elvégzett tevékenységet illetően, kilátásba helyezve további támogatását.
Felhasználva az alkalmat, bemutattuk településünket, ismertetve a küszöbön álló Szent László rendezvény-sorozatunkat.
A rövid, másfélórás beszélgetés utáni kézfogáskor Potápi Árpád biztosított arról, hogy hosszabb
időt is szán az elkövetkezőkben községünk jobb megismerésére.
FERENCZ TIBOR
polgármester

AnyAKönyv
2017. MáJus

születések:
szépvíz – –
Csíkszentmiklós – Sólyom Előd, Barcsa istván
Csíkborzsova – –
Elhalálozás:
szépvíz – Fazakas imre
Csíkszentmiklós – Erőss ignác, Erőss-Szakács Erzsébet,
Szakács András, Erőss Dénes
Bükkloka – Pora Alexandru
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot
kötöttek:
Kiss józsef és Boldizsár Mónika
Pál Károly és Lorenzovics Melánia

Felhívás a 18-ik életévüket
betöltött férfiaknak
A 395/2005-ös törvény a kötelező katonai
szolgálat békeidőben történő szüneteléséről, és az
önkéntességen alapuló katonai szolgálatra való
rátérésről szól. Ennek a törvénynek a negyedik cikkelyét módosította a 223/2010-es törvény, miszerint az
önkéntes alapú katonai szolgálat vezetődik be úgy,
hogy kötelezővé teszik a fiatal férfiak sorozásra való
jelentkezését, amikor tudomásul veszik majd, mit kell
tenniük háború idején vagy mozgósítások alkalmával.
2007. január 1. óta a 18-ik életévüket betöltött
fiatal férfiaknak, hat hónapon belül jelentkezniük kell
a katonai központokban azért, hogy nyilvántartásba
vegyék őket és, hogy átvegyék a sorozási igazolványukat. Ellenkező esetben száztól háromszáz
lejig terjedő büntetést kell kifizetniük.
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Szent László királyunk, védőszentünk előtt tisztelegve
Folytatás az 1. oldalról.
A megszüntetett, majd 2000-től a községháza által újraszervezett, az emlékekre épített Szent László napok a
kaszinókertben újra életünk, ünnepeink részévé váltak. Az emlékévre való tekintettel, ezt most 2017- ben kibővítettük,
úgynevezett Szent László havára. Kibővítettük, színesebbé, gazdagabbá tettük, próbálva „térségivé” fejleszteni.
Lévén, hogy az idén Szent László napja június 27.-e, keddi napra esik, úgy döntöttünk, hogy júniusban
minden keddre szervezünk egy eseményt, kihangsúlyozva ezzel is a nap fontosságát számunkra.
Az első keddre, vagyis június 6.-ára az erdélyi Szent László települések találkozóját – egy konferenciát –
időzítettünk, egy olyan találkozót a községházára, amelyre meghívtuk mindazon települések vezetőit, egyházi személyiségeit, képviselőit, akik az illető településen őrzik, ápolják nagy királyunk emlékét. igen, meghívást kaptak mindazon települések, amelyek valamilyen formában kötődnek nagy királyunkhoz, legendák, csataterek, freskók, zászlók
által vagy akár a településük nevében őrzik az örökséget. Felkutattam mindezeket a településeket Erdélyben – amenynyire lehetséges volt – és nagy örömömre, szívesen fogadták a meghívást. Ez is egy lehetőség lesz az ismerkedésre,
a közös gondolkozásra, a nemzeti érzés megerősítésére, a közös építkezésre. Nekünk erőt ad és a szórványban élőket
is megerősíti a mindennapokban.
A rendezvénysorozatunk második keddjén, június 13.-án az immár hagyományos történelmi vetélkedő
megrendezésére kerül sor, kibővített formában. A „Szent László gyerekszemmel” vetélkedő, amelyen történelmi
tudásukat mérik össze a középcsíki v.-viii. osztályos diákok, rendezési helyszíne, az eddigiektől eltérően, a
kicsi Pogányhavas. ott az emlékhelyen kerül megrendezésre, kirándulással és szabadidős programmal egybekötve.
A harmadik kedden, június 20.-án az esemény a „Tíz év Szent László nyomában Szépvízen” címet viseli –
hiszen immár tíz éve, hogy elkezdtük az emlékhely feltárását, majd megépítését, valamint a Szent László tér
kialakítását, építését – méltó emléket állítva nagy királyunknak, megerősítve kötődésünket a szent királyunkhoz.
Ezen a rendezvényen bemutatásra kerül Daczó Dénes és Berszán-Árus györgy filmje, mely az elmúlt tíz esztendő
fontosabb állomásait mutatja be, valamint véleményeket a lakosság részéről. Meghívottjaink lesznek azok a személyek, akik a különböző munkafázisokban meghatározó tevékenységgel járultak hozzá ezen elképzelés megvalósításához. ugyanakkor ünnepélyes keretek között megnyitjuk Kristó Róbert fotóművész kiállítását.
A negyedik kedd, június 27.-e, Szent László
napja a hagyományos zarándoklat napja, melyet a kicsi
Pogány-havason tartunk – mondhatnám az eredeti
helyén, a romok feltárása óta – gábor zoltán plébánosunk vezetésével.
végül felvázolom előzetesben, az immár 2000
óta tartott, hagyományosnak mondható Szent László
napok ünnepi programját. Pénteken, június 23.-án
sportrendezvényeket tartunk a gyermekek számára a
kaszinókertben, szombaton ugyanott a hagyományos
minifoci vetélkedő kerül megszervezésre, lesz
főzőverseny is, este pedig a színpadon különböző
szórakoztató műsorok hajnalig.
vasárnap a községházán dísztanácsülésen
veszünk részt, majd ünnepi megemlékezésre kerül sor
a Szent László szobornál. Délután kugliavató és a hagyományos öreg- fiatal meccs, melyet a kaszinókertben
felállított szinpadon kulturális műsor követ.
A részletes program időben ki lesz plakátolva.
FERENCZ TIBOR
2017. június 23–27.
polgármester
szervezők:
támogatók:
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A „Nyírő józsef” Általános iskola ünnepe
Nagy ünnep volt községünkben május 12-én.
iskolánk diákjai, munkaközössége – mind a jelenlegi,
mind a nyugdíjas – ünnepi öltözetet öltött, hogy letegye
tiszteletét e hármas ünnep kapcsán.
Mint az iskola jelenlegi igazgatója, úgy érzem,
hogy nehéz szavakba foglalni azt a hangulatot, azt az
élményt, amit átéltünk itt közösen, együtt. volt emlékezés, régi igazgatók köszöntése, kopjafaavató, mely
Bogos Károly kollegánk kezemunkáját dícséri… Ezek
csak pillanatok, momentumok az ünnepnapban, de legjobban most is azzal tudom visszaadni a hangulatot, amit
akkor, ott az ünneplő közönség előtt mondtam:
Embert nevelni a legszebb hivatás,
Légy nemes, gazdag lelkű ember,
hogy emberré tehess másokat
A magad embersége által.
Móricz zsigmond író ma is találó szavaival
köszöntöm a kedves vendégeinket, kik megtiszteltek jelenlétükkel e hármas ünnepen.
Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. Az, hogy ilyen
sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet
a múltnak, melyből a közösség minden
tagjának van része, az emlékeknek,
melyek a mieink. Ebből a közös tudásból,
élményekből és érzésekből áll össze a
történelem. A 165. születésnapját ünneplő
oktatás, a 110. születésnapját ünneplő
iskolaépület és a névadás 25. születésnapját ünneplő „Nyírő józsef” Általános
iskola történelme.
A 25. életév még nagyon fiatal
egy embernek, tele reményekkel,
álmokkal, lendülettel. Egy iskola névadásának a 25.
évébe való belépés is ugyanazt a hangulatot eredményezi,
hiszen megvan még az a fiatalos lendület, a tenni akarás,
az összefogás, hogy együtt közösen haladhassunk előre.

A névadás története nagyon egyszerű: a 90-es évek
elején minden iskola nevet választott. Az akkori igazgatónő
és magyar-szakos tanárnőre is nagy nyomás nehezedett,
sürgősen nevet kellett választani. Mit szerettek volna nem
lehetett, így a kedvenc írójára esett a választás. Senki sem
fejezi ki olyan szépen egy iskola életét,
jövőjét, mint Nyírő józsef:
„Mehetünk nyugodtan, mert az én
utamnak vége úgysem lészen. Sok kocsi
elporlik alattam, de én addig meg nem
állhatok, míg az én testem is valamivel
magasabbra nem emeli ezt a földet.”
A mi munkánk csapatmunka.
Nagyon fontos, hogy meglegyen az
összhang, mindenki szemvillanásból értse,
hogy mit kell tennie, hogy igazán, szívből
közös legyen a cél. Ám a csapat nem csak
a csapatszellemtől jó, hanem attól, ha tagjai
mindnyájan külön-külön is hivatott és avatott mesterei szakmájuknak.
Saint-Exupery így ír: „Egy magányos kődarab
mindig csak kő marad. Ám ha kell, a sok kis kő együtt
templomot emel.”
Templomot, és iskolát, egészíthetjük ki Reményik
Sándor versére utalva, az emberi élet két nagy színhelyét
köszöntve áhított tisztelettel.
Miért olyan fontos az iskola?
Miért emlékezünk meg a kerek évfordulókról?
Miért jönnek vissza oly lelkesen a már szülőkorú
diákok, hogy találkozzanak a szépkorú tanárokkal?
Mert iskolába mindenki járt. Mert az iskola az a
törzs, amely az emberiség közös tudásának gyökeréből
átadja a szellemi táplálékot a jövő generációinak.
Miért fontos az iskola?
Mert az iskolás korba érve egészen új minőségű
közösségi lét kezdődik. A kisgyermek, aki épp felfedezte,
a világban elhelyezte önmagát, megtapasztalja, hogy csak
társakkal körülvéve lehet boldog és értelmes életet
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teremteni. Mindennapjaihoz útitársakat, vágyaihoz támogatót, a bonyolultan szép világba utat mutató felnőttet,
jóban-rosszban barátot itt talál először.
„… nincs szebb kora az emberiségnek, mint az
első ifjúság évei. – írja Kölcsey Ferenc – Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert
nem a világban kerestünk akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük meg az egész világot.”
Ezért nagyon fontos olyan
hellyé tenni az iskolát, ahová a tanuló és a tanár nap mint nap szívesen jön, mert ahogy egy bölcs mondás tartja: minden gyermek megérdemel egy elégedett pedagógust.
Elődeinktől kapott örökségünket féltve őrizzük. iskolánk
hírét, eredményességét, belső kohézióját, stabilitását, következetes
szeretettel követelő légkörét.
hogy ilyen volt a szépvízi
Nyírő józsef iskola a múltban is, sok
régi diák és tanár üzenetéből olvashattuk ki. A jubileumi évben felhívásunkra rengetegen fogalmazták meg
emlékeiket felnevelő iskolájukról.
Köszönöm szívmelengető szavaikat, ránk gondolásukat. Ezt
az iskolát az a közel 4000 gyerek teszi téglafalakból alma
máterré, aki itt végezte általános iskolai tanulmányait.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
körünkben köszönthetjük a régi idők tanúit, és átnyújthatjuk nekik szerény ki ajándékunkat.

időben visszafelé haladva elsőként szólítom az
ünneplő közönség elé iskolánk volt igazgatóhelyettesét: Péter Piroska tanárnőt, volt igazgatóját:
izsák Székely Lórándot, jelenleg Csíkszentmihály
polgármesterét.
Bogos Mária tanfelügyelő asszonyt, ki nem csak
igazgatója volt iskolánknak, hanem lelkes diákja is. Mátyás Levente, Málnási Levente, Potoczky László – igazgató urakat. Biró
Lujza iskolánk névadója és sok éven
át az iskola szellemiségének táplálója.
Póra irma tanárnőt, volt igazgatónőt,
valamint Miklós géza tanító bácsit.
igazgató urak és hölgyek!
Köszönöm hittel, lelkesedéssel végigdolgozott évtizedeiket, nagyívű pályájukat. Köszönöm a pedagógus
kollégák, a munkatársak tartalmas
mindennapjait, és üzenetként küldöm
Márai Sándor szavait azoknak a fiataloknak is, akiket még most indítunk
az életbe:
„Dolgozni csak úgy érdemes, ha
az ember alkot valamit: egy pár cipőt,
mesterien, úgy ahogy más nem tudja,
vagy egy regényt, mesterien, ahogy más nem tudja, vagy
gyógyít (vagy tanít) mesterien, mintha isten megsúgta
volna a titkot.”
KENÉZ sZIláRDA áGNEs
iskolaigazgató

herman ottó Biológia Tantárgyverseny – először Erdélyben
A herman ottó Biológia Tantárgyverseny már Xv. alkalommal került
megszervezésre, de ez alkalommal először Erdélyben.
Nagy élmény és megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy ilyen rangos
versenyen képviseltethettük iskolánkat, melynek helyszíne az idén a
kolozsvári Sapientia Erdélyi Tudományegyetem és a Babes Bolyai
Tudományegyetem Biológia Kara.
iskolánk három csikszentmiklósi hetedikes tanulója vehetett részt
ezen a nagy megmérettetésen, maguk mögött tudva egy kemény és alapos
felkészülést a versenyre. Ezen diákok Erőss Nóra, Erőss izabella és Sántus
Róbert voltak. Tanulásuk és kitartásuk meghozta a gyümölcsét, mivel a
kincses Kolozsvárról nem tértek haza üres kézzel, Erőss Nóra elnyerte a
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem egyik különdíját. Nagyon büszkék
vagyunk rá és a többiek kitartására is.
Ezúttal szeretném megköszönni a diákoknak a kitartásukat, a
szülőknek a bizalmat, illetve a Csíkszentmiklósi Közbirtokosságnak azt az
anyagi támogatást, amivel elutazhattunk a versenyre.
Gál EmEsE,
biológia tanár
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Edzőtábor Szépvízen
Régi álma, vágya vált valóra a SiC-Szépvíz
Karate-Do csapatának május 12–13-án, amikor a többszörös világ- és Európa-bajnok, sensei Roberto
Clemenza olasz karatemester (7 danos) tartott két napos
edzőtábort Szépvízen.
Szatmáry Domokos zsolt klubalapító Szarajevóban ismerkedett meg Roberto Clemenzaval, amikor
a szépvízi Lukács Kinga karateka is részt vett a világbajnokságon. Már akkor szóba került, hogy a klub alapításának 15. évfordulójára szeretnénk, ha megtisztelne látogatásával. Ez sajnos a tavalyi évben nem tudott megvalósulni, mivel a mester egész évben nagyon elfoglalt volt,
de már akkor tudtuk, hogy idén májusban sor kerülhet rá.
Több hónapos szervezés és egyeztetés után, május
11.-én, csütörtökön érkezett meg Szépvízre a nagy mester.

A SiC-Szépvíz Karate-Do csapatának és az edzésekre ellátogató külsős sportolóknak 3 edzést tartott a
két nap alatt.
Az első edzés, pénteken 1800-2030 óra között, a
bemelegítésről, az alapmozdulatokról, az egyensúlyról, a
dinamikus mozgásról, a stratégiai alapokról szólt.
A második edzésre szombat délelőtt került sor,
ahol már külön edzettek a kezdők, egészen zöld öves
fokozatig, és utánuk a magasabb övfokozattal rendelkező
sportolók. Ezen az edzésen a hangsúlyt a kata formagyakorlatok kapták.
A harmadik és egyben utolsó edzésre szombat délután került sor 1730-2000 óra között. Ekkor már a kumite,
a szabad harc gyakorlása került a középpontba.
A SiC-Szépvíz Karate-Do klub csapattagjain kívül
csíkszeredai, kézdivásárhelyi, maroshévízi, sepsiszentgyörPéntek este közönségtalálkozóra hívtuk az ér- gyi sportolók, több danos karatemesterek is részt vettek a
deklődőket, ahol Ábrahám Előd csíkszeredai sporttanácsadó szemináriumon. Az edzéseket nagy odafigyeléssel és moközreműködésével a mester szakmai sikereibe nyerhettünk tivációval végezték a sportolók. házigazdaként úgy gondolbetekintést. A 41 éves sportoló 3 éves korában lépett először juk, hogy sikerült egy jó időre elegendő házi feladatot
a dojóba, és attól kezdve folyamatosan a legjobb ered- kapnunk, sportolók és edzők egyaránt. Feladatunk folytatni
ményeket érte el, ahol csak megmérettette magát. Ezek a kemény és kitartó munkát, minél több gyerekkel megközül a legfontosabbakat emeljük ki csupán, hiszen fel- szerettetni a mozgás örömét és annak, akiben érdeklődés
sorolni is nehéz lenne az összeset: 11 világbajnoki van a karatesport iránt, a lehető legnagyobb lehetőséget
győzelem, 25 Európa kupa, 34 olasz bajnokság. A karate kell biztosítsuk a fejlődéshez.
„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajmellett a kickbox és a judo nagymestere, számtalan díjjal
landó vagy megtanulni.”(Mary Cathrine Bateson)
büszkélkedhet azokban a sportágakban is.
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Szakmailag rengeteget tanultunk Roberto
Clemenza senseitől az edzőtábor során, mégis az embersége, a tisztessége, az alázatossága az, ami a leginkább
magával ragadott mindannyiunkat.
Ezúton is hálás köszönetet mondunk a SiCSzépvíz Karate-Do klub támogatóinak és a szülőknek,
akik kitartóan mellettünk vannak, és közösen haladunk
előre. Mi sem bizonyítja jobban a példás összefogást,

hogy egy ilyen magas költségvetésű edzőtábort úgy
tudtunk megrendezni, hogy ez a saját sportolóinknak
egyáltalán nem került anyagi hozzájárulásba.
„Ne azt kívánd, hogy minden könnyen menjen.
Kívánd azt, hogy legyen erőd legyőzni a nehézségeket.”
(Bruce Lee)
A sIC-szépvíz Karate-Do klub csapata
Fotók: Szakács Adél

Szent józsef napi búcsú Borzsovában
A borzsovai búcsú reggelét emlékeim szerint mindig belengi a kinyíló virágok illata. idén a bohókás áprilisi
idő ezt a hangulatot elrontotta, de ahogy a szentmise kezdete előtt az ember végignézett az oltárról az ünneplő embereken és a felemelő szentbeszédet hallgatta, kicsit megállt az idő.
Az ünnepi ebédet, az utóbbi évek hagyományaihoz hasonlóan, műsor követte a kultúrotthonban, ahol mintha
a mise hangulata folytatódott volna. Az est műsorai visszarepítettek az időben: a sok viseletbe öltözött gyermek, a
citera hangja, a madéfalvi dalkör és záróakkordként a férfikórus összecsengő és ismerős dalai alatt mintha elfelejtettük
volna a hétköznapok szürkeségét.
A műsor könnyet csalt több ember szemébe, főleg az idősebbekébe, amit jól esett elnyomtatni harapnivalóval, itallal
és nótaszóval. Köszönet a helyi közbirtokosságnak és mindazoknak, akik bármivel hozzájárultak a nap szebbé tételéhez!

Fotó: Geréd Erzsébet

Nárciszfesztivál 2017
Szép vasárnap reggelre virradtunk 2017. május 21-én,
amikor a borzsovai kultúrház előtt egy autóbusz várta a székely
ruhába öltözött gyermekeket, hogy elvihesse az idén negyvenkettedik alkalommal megszervezett Nárcisz Fesztiválra. A
gyermekeket elkísérték a citerások és pár felnőtt is. érkezéskor
kaláccsal, üdítővel fogadtak a házigazdák, amit a felvonulás
követett. A gábor Áron iskolától indultunk ki a Nárcisz rétre.
A lovasok, a fúvószenekar és a pompon lányok után
következtünk mi, ez tette szórakoztatóvá, főleg a kisebbeknek, a felvonulást.
A műsort a helyi fúvósok kezdték, a polgármester és a kultúrigazgató beszéde után, a gyerekek közül
néhányan egy-egy galambot röptettek fel a levegőbe, majd kezdetét vette a fesztivál.
Első fellépőként nem kevés izgalomban volt részünk, még a banner is rádőlt a gyermekekre a szél miatt, de
a kicsik így is derekasan megállták a helyüket. A citerásak kísérete szebbé tette a műsorunkat. A mi előadásunkat
sok színvonalas előadás követte, majd az ebéd és egy kis vásárlás után indultunk hazafelé.
Az út vidám hangulatban telt, indulástól hazáig népdaltól csengett a busz. Meg is hívtam a kis pacsirtákat az
Ezer Székely Leány találkozóra. hangulatos, szép napunk volt!
KOváCs KáROly
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Beszámoló az idei nagykorúsítási ünnepségről
„önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb
találkozás.” Ez a Márai Sándor idézet volt azon a
meghívón, melyet annak a 44 fiatalnak küldtünk, akik
az idén lettek, lesznek nagykorúak. Április 29-én ünnepeltük községszinten a 18 évesek nagykorúsítását, amelyet idén 11. alkalommal szervezett meg a Polgármesteri
hivatal.
Ezelőtt 11 évvel több falustársunk arra hívta fel
a figyelmemet, hogy az ő idejükben műsoros ünnepélyt
tartottak a nagykorúsítások alkalmával. Ezek után
született az elhatározás, hogy mi is megszervezzük a mai
körülmények között ezt az ünnepséget. Az első pár alFotó: Ferencz Tibor
kalommal nem voltak olyan lelkesek a fiatalok, de ahogy
más falvakban is idővel megszervezték ezt az ünnepélyt, így egyre jobban magukénak kezdték érezni. A utóbbi
években már év elején rákérdeztek, hogy abban az évben mikor lesz a nagykorúsítási ünnepség, mert a bál szervezését
már tervezik. Úgy gondoljuk, hogy amíg igény van rá, addig mi megadjuk a lehetőséget a fiataloknak és próbáljuk
szebbé tenni nekik ezt az ünnepet.
Az idei ünnepség szentmisével kezdődött, majd ünnepi köszöntőkkel folytatódott a sportcsarnokban. Erőss
Anna és Kelemen Szabolcs szavalatukkal széppé, tartalmassá tették az ünnepet. Tamási Áron „A fás székely” című
humoros jelenetével a borzsovai színjátszók szorakoztatták a jelenlévőket, majd Lakatos Krisztina és Bánfi Emőke
énekelt népdalokat. Ez alkalommal sem maradhatott el a polgármester köszöntője és a pezsgővel való koccintás.
Beszámolóm végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki támogatták rendezvényünket.
A 2017-es esztendő ünnepeltjei:
Szépvíz: Antal Ákos, Balázs Barna, Balázs Szabolcs, Bardócz zoltán, Bogos Mária orsolya, Boghiu
Alexandra-Renáta, Bucur jácinta, Erőss Nándor, Füstös hajnalka, Fazakas Angela, Fazakas Andrea, gál Benedek,
gál Renáta, gál Csongor, Kelemen Szabolcs, Kovács gizella, László józsef, László zsombor, Lukács henrikAndrás, Máthé Mária-Magdolna, Nagy Lóránd, Nagy Timea, Péter Bernadett, Pál gáspár, Silló orsolya, Szabó
Attila, Tatár Ervin, vándor Kinga.
Csíkszentmiklós:Antal Ákos, Boldizsár gellért, Erőss Anna, Erőss Krisztina, Erőss Renáta, Fekete Ákos,
Lorenzovics Csaba, Péter Anita, Szakács Tamás, Szabó Krisztina, Császár Benedek, Balogh Emese.
Csíkborzsova: Kovács gegő Barnabás, onodi henrietta, zerkula Brigitta.
Kedves fiatalok, gratulálunk nektek!
Minden jót kívánunk és ne felejtsétek:
„Mindent féltve őrzött dolgodnál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet ...” (Péld. 4:23)
BECE KATAlIN

Fotó: Kovács Ignác
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„iskola másként” hét Szent László nyomában
A Szent László évre való tekintettel az idei „iskola másként” hetet Szent Lászlót követve terveztük.
Ebben az évben ez a hét a május 15-20 közötti időszakra esett a szépvízi és csíkszentmiklósi 5-8 osztályosok
számára.
Mivel Csíkszentmiklóson a bérmálás május 15.-re, míg Szépvízen 19.-re tevődött, a nagy ünnepre való tekintettel ezek a napok szabaddá váltak az illető falu diákjai számára, illetve ezeken a napokon Szent László
vetélkedőn vettek részt, majd ezt követően megtekinthették
a Sacra Corona című filmet.
Ezeket a napokat leszámítva, a diákok és az őket kísérő
pedagógusok tartalmas kirándulásokon vehettek részt. Kedden elgyalogoltunk a Pogány-havason található kápolna
romjaihoz, szerdán buszos kirándulás keretén belül megcsodáltuk a tordai sóbányát, illetve a Tordai hasadékot és
végül csütörtökön biciklire pattanva ellátogattunk a Karakó
hídhoz.
Nagyon tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött és
még mindig tele vagyunk az ez időszak alatt szerzett
élményekkel.
Gál Emese pedagógus

ii. szakrális Maraton a Keresztény Értékekért, a Békéért és
iv. CsEKE természetismereti vetélkedő
zarándoklat – Teljesítménytúra – Természetismereti vetélkedő
gyalog – szaladva – kerékpárral – „Csíksomlyói Kezdeményezés”
PRogRAM
2017. június 10, szombat: indulási és érkezési pont: Csíksomlyói Kegytemplom
1. szent László KiRáLy szakasz: 54 km – Csíksomlyó Csobotfalva – Csomortán – Sándor dombja – Szellő
– Motorsirülő – gyimesi-hágó – Széphavas. Pogány havas – Szépvíz – Csíkdelne – Csíkpálfalva – Kegytemplom.
2. Márton áron szakasz: 20 km – Csíksomlyó– Csobotfalva – Csomortán –Somlyópatak tető – Nagy Bükkhegyes – Libidári domb –– Kígyók pusztája – Nagysomlyó hátsó nyereg – Csíksomlyó borvíz – Kegytemplom.
3. somlyói Miklós szakasz: 14 km – Csíksomlyó – Csobotfalva – Csomortán – Aracs pataka – Somlyói Miklós
Emlékhely – Csere gerinc – Tamás keresztje – Csobotfalva – Csíksomlyói Kegytemplom.
Rajtok időpontjai:
6,00 – 7,00 óra között: Szakrális Maraton – Szent László KiRÁLy 54 km szakasz (gyalogos)
7,30 – 8,00 óra: Szentmise a Kegytemplomban
8,00 – 11,00 óra között: Szakrális Maraton – Márton Áron 20 km, Somlyói Miklós 14 km (gyalogosan,
futva, biciklizve), és Szent László KiRÁLy 54 km szakasz (futva, biciklizve)
Bővebb információk és bejelentkezés:www.szakralismaraton.ro – Molnár Sándor: 0730-711.745;
www.cseke.ro – Töke Árpád: 0753-697 519.
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Dokumentumok Szépvíz múltjából
Iskolaépítés – kölcsön és államosítás

Terveink szerint most induló sorozatunkban szemlézünk Románia Nemzeti Levéltárának hargita Megyei hivatala által őrzött, szépvízi vonatkozású iratanyagából. Ezúttal az iskolaépítésre felvett kölcsönről és az iskola államosításáról közlünk egy-egy dokumentumot. (Daczó Katalin – györgy Beáta)
Csíkszépvíz község 25000 kor. kölcsönének felvétele az iskola építés czéljára1
Sz. 1648/907
Tekts. M. alispán úr!
Az ide az alá csatolt képviselő testületi határozat alapján elhatároztatott,
hogy a község 25,000 korona kölcsönt vesz fel az építés alatt álló iskolára és az
eljáró arányosító és tagosító bíró eljárási költségeinek előlegébe.
Kölcsönhöz nyúlni feltétlen utalva volt a község; utalva volt azért, mert
a községnek midőn a 42,000 koronás iskolája épülni kezdett, nem állott több
összeg rendelkezésére, mint 19,250 korona. Ezen összeg részletenként, mint
szerződésünk tartalmazza, már vállalkozóknak kifizetett, a következő részlet
még 1907. aug. 17-én esedékessé vált, pénz nincs, így most pernek nézünk
elébe. Eljáró törvénybíró 3000 korona eljárási költség befizetésére hívott fel
különben végrehajtás terhe mellett, fedezet sehol egy fillér, miért a kölcsön
felvétel égetően szükségessé válik. A képviselő testület tehát saját felelősségére
25,000 korona kölcsön felvételét határozatilag kimondotta, miért kérjük Nagyságodat, hogy ezen összeg felvételéhez a jóváhagyást törvényhatóságilag eszközölni méltóztassék, azon reményben, hogy a már eladni kért „farkas” és
„sövény” útja erdők eladási vételárából a község azonnal vissza fogja fizetni.
Szépvíz 1907. aug. 21-én
gagyi istván jző
A kölcsönfelvételt a törvényhatósági bizottság 427-907 X. 21. számú határozatával jóváhagyta. ( A szerk. megjegyzése)
jegyzőkönyv2
Felvétetett Szépvíz Község képviselő testületének Dr. Balló istván kir. tanfelügyelő elnöklete alatt, a községi
iskola államosítása ügyében 1908 évi július hó 21-én tartott képviselő testületi gyűlésében.
jelen vannak:
Dr. Balló istván kir. tanfelügyelő, Antal gyula k. bíró, Dr. zakariás istván, Száva Kristóf, Fejér jános, Biró
Antal, zakariás K. Antal, Balázs Lajos közgyám, gagyi istván községi jegyző.
i., 36 -908
Kir. tanfelügyelő a képviselő testületi gyűlést megnyitván, üdvözli a megjelenteket s előadja, hogy a vallásés közoktatásügyi m.kir. Miniszter úr Ő nagy méltósága folyó évi 44822-908 számú rendeletével a községi iskola
államosítására vonatkozó tárgyalást elrendelni méltóztatott.
A községi iskola államosítására vonatkozólag kir. tanfelügyelő a következő feltételeket köti ki.
1. Adja át a község a községi iskola tulajdonát képező iskolai telket a rajta lévő iskolaépülettel együtt, valamint
a kiszakítandó községi iskolai alapvagyont is.
2. gondoskodjék az iskola épületének állandó jól karbantartásáról, évenkint a nagyszűnidőben való tisztogatásáról és tűzkár elleni biztosításáról.
3. Fizesse az 5%-os iskolai adót 30 filléres járulékot, a tanerők után járó 24–24 korona fenntartói díjait.
A képviselőtestület kitételei ( A szerk. megjegyzése)
Ad. 1.
A község az 50.000 korona költséggel épült új díszes iskola épületet az iskolai telekkel együtt a Kir. Kincstárnak átadja, illetőleg saját költségén a Kir. Kincstár javára bekebelezteti. Kiköti azonban, hogy a községi iskolai
telket a községi faiskola czéljaira is fel lehessen használni. Tekintettel arra, hogy a község majdnem félmillió korona
adóssággal küzd, nem vállalhatja el az iskola körül szükséges kerítés felállítását.
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Tekintettel arra, hogy az iskola telek mellett
közlekedő út van, kikötjük, hogy ez a közlekedő út az iskola
telek mellett érintetlenül meghagyassék, az iskolaépület
nyugati szögletéig.
A kiszakítandó községi iskolai alapvagyont szintén
a kir. kincstárnak átadja, illetőleg saját költségén a kincstárnak telekkönyvezteti, kiköti azonban, hogy bérbeadás esetén csakis Szépvízi lakósok vehessék ki haszonbérbe.
Ad. 2
A község már említett szegénysége miatt, az iskola
épület állandó jókarbantartására és a nyári nagyszűnidő
alatti tisztogatására magát nem bírja kötelezni, hanem 1500
korona készpénzt ajánl fel, hogy ennek kamatjai az iskola épület jó karbantartására és tisztogatására fordíttassanak.
A község kötelezi magát az iskolaépület tűzkár elleni biztosítására.
Ad. 3.
A község kötelezi magát, hogy az 5%-os iskolai adót, a 30 filléres járulékot, és a tanerők után járó 24–24 korona fenntartási díjat fizeti.
E kelt megajánlások után a község kiköti, hogy az iskola államosítása esetén a mostani községi iskolai tanerők
állami szolgálatba átvitessenek, továbbá, hogy a lakosság vallására való tekintetből a mindenkor tanerők kizárólag
római catholikus vallásúak legyenek, kijelenti továbbá a községi képviselő-testület, hogy a kelt megajánlásokon
kívül nagy szegénysége miatt semmi más teher hordozására magát kötelezni nem tudja.
A képviselő-testület utasít az Elöljáróságot, hogy jelen határozatot tétesse 15 napi közszemlére s ennek lejárta
után jelen jegyzőkönyvről 3 másolati példányt készítsen és a kir. Tanfelügyelőhöz terjessze be.
Több tárgy nem lévén, jelen jegyzőkönyv felolvasás után helyben hagyatik és aláíratik.
Dr. Balló istván
Kir. tanfelügyelő
K. m f.
Antal gyula k. bíró, gagyi istván községi jegyző, Dr. zakariás istván, Fejér jános, Száva Kristóf, Biró Antal,
zakariás K. Antal, Balás Lajos
Románia Nemzeti Levéltárának Hargita Megyei Hivatala, Fond 7 Csíkszék levéltára, 4. Leltári szám, Alispáni
iratok, 6812/1907. iratcsomó
2
Románia Nemzeti Levéltárának Hargita Megyei Hivatala, Fond 223. Szépvíz község iratai, 6. leltári szám. Községi
képviselő testületi jegyzőkönyv 434-436. p.
1

Faluszépítési és virágosítási program
Szépvíz Község Polgármesteri hivatala az idei évben is elindította a Faluszépítési és virágosítási programot.
Láthatjuk, hogy évről évre egyre többen ültetnek virágokat, növényeket. Egyre több embernek fontos, hogy a
településünkön nem elég csak lakni, hanem szükség van arra, hogy szépítsük, gondozzuk azt. Minden évben egyéves
telek- és házadómentességet kap az a három nyertes család, akit a több tagból álló zsűri kiválaszt. A döntésnél figyelembe veszik a porta elé ültetett virágok,
növények gondozottságát, de a kerítés és ház állapotát, faluképbe való illeszkedését is.
Kérjük, hogy aki teheti, próbálja szépíteni
környezetét, illetve értékelje mások munkáját. igyekezzünk vigyázni a környezetünk tisztaságára, szépségére.
Bízunk benne, hogy idén is sokan beneveznek a
vetélkedőre, hiszen így egyre többen hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy községünk, környezetünk szép, tiszta,
élhetőbb és otthonosabb legyen.
Ezúton is emlékeztetjük a tisztelt lakókat,
hogy a községháza 2. irodájában idén is igényelhetnek virágpalántákat.

12. nádi suttogó
A borzsovai feredő egy igazi közösségi hely
Nemcsak azért, mert szép időben sokan járnak oda kirándulni, fürödni, sütögetni, illetve a patakban játszani, hanem azért is,
mert évente többször is vannak, akik összegyűlnek, hogy rendben
tartsák azt. Nem nagy dologról van szó, csupán ki kell súrolni a
medencét, javítgatni a tönkrement elemeket, kerítést, padokat,
szemeteseket, kicserélni esetenként az elkorhadt deszkákat,
összeszedni a szemetet – ami sajnos nemcsak a feredő közvetlen
környékét, de az odavezető utat is ellepi. ha egy nagyobb csapat
venne részt egy-egy ilyen kalákán, jó időben egy nap alatt bőven el
tudná végezni a munka javát, sajnos azonban nem jellemző a nagy
létszám. érdekes továbbá, hogy kevesebb felnőttel lehet találkozni,
de biztató, hogy elég nagy számban vannak jelen lelkes gyerekek,
akik amellett, hogy hasznossá teszik magukat, sokat tudnak tanulni
a különleges élővilágról is.
Az idei tavaszi takarítás a hosszúra nyúlt tél miatt a szokásosnál később kezdődött és több napon át tartott. volt olyan alkalom,
ami hétvégére esett, és olyan is, ami hétköznapokon, munkaidő után
zajlott. Első nap, május 13.-án is igazi szabadtéri biológiaórát tartott
a kicsiknek a Pogány-havas Kistérségi Társulás két biológusa, akik
nemcsak bemutatták az élővilágot, de a gyerekek segítségével
költöztették ki a medencékben tanyázó gőtéket, békákat és ezek
ivadékait, piócákat, szitakötőlárvákat, rákokat és vízi skorpiókat, és
más élőlényeket, elkerülve azt, hogy a medencetakarítás miatt kárt
szenvedjenek.
A feredő a közé, mindannyiunké valóban! Ezt bizonyítja az
is, hogy bár nem voltunk túl sokan, de nem is voltunk teljesen magunkra hagyatva, hisz nemcsak több olyan személy volt jelen a
városból és Borzsovából, akik nyáron szokták használni a medencét
és így természetesen kötelességüknek tartották, hogy a karbantartási
munkákból is kivegyék a részüket, hanem például a borzsovai
közbirtokosság is hozzájárult a feredő karbantartásához az elkorhadt
deszkák cseréjéhez biztosítva faanyagot, emellett több csíkszeredai
és külföldi önkéntes is jelen volt, képviselve néhány, a közösségi és
környezeti értékek iránt elkötelezett non-profit szervezetet (Pogányhavas Kistérségi Társulás, Csíki Anyák Egyesülete és a Care2Travel
Egyesület).
Ezen alkalmak valódi közösségi események, érdemes megtapasztalni ezek hangulatát!
Nem kell félni attól sem, hogy valamiből esetleg bárki kimaradt, mert biztosan lesz még ilyen akció és nagyon nagy szeretettel
várunk mindenkit ezekre. Őszintén reméljük, hogy az időjárás
kedvezőre fordultával megnő majd a hajlandóság úgy a feredő
használata, mint a várhatóan kéthavonta esedékes karbantartási
munkákon való résztvétel iránt, ezek időpontjáról ezután is a Nádi
Suttogó hasábjain fogjuk előzetesen tájékoztatni a község lakóit, hogy
minél többen eljöhessenek és így minél operatívabbak lehessünk.
Nagyon várjuk azt az alkalmat is, amikor a létszám lehetővé teszi,
hogy pár óra alatt elvégezve a munkát, egy közösségi bográcsozásra
is jusson idő, és így mondhassunk köszönetet a résztvevőknek...
vajon bekövetkezhet ez már a következő alkalommal?
válI CsONGOR
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hej, hej helyesírás!
„A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.”
(juhász Ferenc)
2017 május 19-én vettek részt a Nyírő józsef Általános iskola i-iv. osztályos tanulói Csíkcsicsóban, a
Kájoni jános Általános iskola által immár 9. alkalommal
megrendezett helyesírási verseny csík-körzeti szakaszán.
A versenyre való felkészülés nagyon komoly, kitartó,
szorgalmas munkát igényelt. A tanórákra való felkészülés
mellett, a játékidőből lefaragva, sok szorgalmi feladatot
kellett megoldaniuk tanulóinknak. De ezt szívesen tették,
hiszen anyanyelvünk a legdrágább kincs mindannyiunk
számára.
,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható.” (Kosztolányi Dezső)
Kitartó munkájuknak meg is volt az eredménye, hiszen
jól teljesítettek, magas
pontszámokat értek el a
helyesírási versenyen.
szépvíz
ii. osztály: Erőssimre Brigitta (dicsérő
oklevél); Póra ildikó
(szóbeli dicséret). Tanítójuk: Tamás Csilla
Csíkszentmiklós
i.osztály: Antal Előd (szóbeli dicséret); Erőss
Anita (szóbeli dicséret), Molnár gréta (ii. díj); Tamás
Szende (szóbeli dicséret). Tanítójuk: Erőss judit
ii. osztály: Erőss Sarolta (szóbeli dicséret); Péter
Dorottya (dicsérő oklevél). Tanítójuk: Kovács éva
iii.osztály:Erőss Anita (szóbeli dicséret); Erőss
Áron (dicsérő oklevél); Erős Dóra (szóbeli dicséret);

nádi suttogó 13.
osváth Balázs (szóbeli dicséret). Tanítójuk: Péter Tünde
iv. osztály: Kelemen Anita (dicsérő oklevél);
Tamás hanna (szóbeli dicséret). Tanítójuk: Péter Árpád
Borzsova
i. osztály: Balog Timea (i. díj); Erőss Szidónia
(dicsérő oklevél); Tamás Kristóf (ii. díj). Tanítójuk: Erőss
Enikő Mária
ii. osztály: Balog orsolya (szóbeli dicséret).
Tanító: Erőss Enikő Mária
iii. osztály: Balog Boglárka (szóbeli dicséret);
Balog Szende (szóbeli dicséret); Erőss orsolya (szóbeli
dicséret). Tanítójuk: Kovács Teréz
gratulálunk a versenyen részt vevő és jól
teljesítő tanulóinknak, és további sok sikert kívánunk
nekik!
örömmel mondhatjuk el, hogy iskolánkban még
sok olyan i-iv. osztályos tanuló van, akik nem vehettek
részt a versenyen, de nap mint nap bizonyítják az
anyanyalvünk iránti
szeretetüket, igényességüket a helyesírás iránt,
szívesen olvasnak,
szépen fogalmaznak,
szavalnak, mesélnek,
regélnek.
Az a biztató, hogy
ma már nagyon sok
családnál a helyeírási
szótár fontos helyet foglal el a könyvespolcon, íróasztalon, hiszen:
,,Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk,
tanulnunk kell magyarul a sírig.” (Nagy László)
PÉTER TüNDE,
tanítónő

Süssünk, főzzünk
Rongyos tojásleves húsgomboccal
hozzávalók:
1 közepes sárgarépa
3 db tojás
400 g darált hús
1 evőkanál liszt
1 mokkáskanál pirospaprika
1 evőkanál delikát
tárkony, babérlevél, olaj, ecet, só, bors, fokhagyma
Kevés olajon megpároljuk a sárgarépát, felöntjük langyos
vízzel, hozzáadjuk a delikátot, a babérlevelet és hagyjuk főni. Ezalatt
ízesítjük a darált húst sóval, borssal és fokhagymával, kis gombócokat formálunk belőle és a levesünkhöz adjuk. Miután a gombócok megfőttek, belecsurgatjuk a felvert tojásokat,
hozzáadjuk a tárkonyt, ízlés szerint ecetezzük, majd kevés olajon vékony rántást készítünk és besűritjűk vele a levest.
jó étvágyat!
FAZAKAs JUDIT
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KEREsZtREJtvÉny
„Mily szépviz”
Szent László király kultusza a középkortól napjainkig elevenen él Erdély-szerte. Emlékét számos legenda,
ének, ima, falkép, kút, forrás, tiszteletére szentelt templom és kápolna őrzi, amelyek mind azt bizonyítják, hogy
évszázadok során kiemelkedő szerepet játszott népünk képzeletvilágában. Lovagszentünk tiszta erkölcsének, daliás termetének, fizikai erejének, országszervező tevékenységének, illetve a keleti népek egyre gyakoribb támadásait elhárító vitézségének köszönhette népszerűségét.
A csíki székelyek, akikre Árpád-házi királyaink a keleti határok védelmét bízták, a lovagkirályban katonáskodó életformájuk példaképét vélték felfedezni. A rejtvény megfejtésében annak a nagy székely utazónak a
neve olvasható, aki a következőket írta Csíkszépvízről és Szent László királyról:
„A Szépviz felett északra felmagasuló Pogányhavasnak falu feletti előfokán kápolnarom van; a 12 lépés
hosszu, 7 lépés széles félkör apsisu szentélynek alig két láb vastag falai még most is néhány láb magasságban
megvannak, mellette mély üreg, monda szerint, a kut helye, közelében azon szikla, melyben két lóláb nyomához
hasonló bemélyülés van, ez Sz.-László lovának patkóhelye, mely a hitrege szerint sz. László, a hont duló pogány
kunoknak egy csapatját (Losteiner 36 F. törököknek mondja) e havasokon szétvervén és megsemmisitvén,
győzelme helyén hálaimát emelt az ég urához, s egy emlék-kápolnát épitett, azután pedig táltos lovával, a nyomait
most is védő szikláról leugratott a
völgybe, hol a lezugó tiszta patakban lovát megitatván, azt mondá
követőinek: „Mily Szépviz”, miből
eredt az oda épült falu neve.”
vízszintes meghatározások
1. Talján. 6. Körülbelül röv. 8. Szállodának a vendégek fogadásával
foglalkozó részlege. 10. Baebi része!
11. Kézzel jelez. 12. Ajánlat része!
13. Svédország, Portugália, Thaiföld
gkj. 14. Kettős betű. 15. Mondatelem. 17. Ábel testvére. 18.
Tüzelőanyag. 19. -ba, -... 20.
Karosszék. 22. Menyasszony. 24.
Parabola vége! 25. udvar. 27. Lépsz
eleje és vége! 28. Bútorkészítő.
Függőleges meghatározások
1. A megfejtés 1. része. 2. Eljegyzés.
3. vas-szén ötvözet. 4. Sérülés, horzsolás. 5. zambia és Portugália gkj.
6. Az udvaron. 7. Szentmiklós egyik
utcája. 9. Kicsi kerek kenyér. 13.
Beképzelt, urizálós. 15. Sifonér
eleje! 16. A megfejtés 2. része. 18.
Nem alsó! 19. Katona. 21. íróeszköz.
23. Artúr ..., tábornok, erdélyi szász
származású magyar katonatiszt. 26.
Páratlan tét!
NÉmETI KATAlIN

oLvASSA SzéPvíz KözSég iNTERNETES hoNLAPjÁT
A WWW.SzEPviz.Eu CíMEN!

