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Fotó: Váli Csongor

Szépvízi szil a Románia legszebb fái adatbázisban
Dél-Erdély fás legelői és idős fái európai szinten egyediek, ennek ellenére sem országos, sem Európai Uniós
védelmet nem élveznek. Jelenleg a megmaradásuk csupán a közösségektől függ. Ezzel szembesülve indítottuk el
a Románia legszebb fái kezdeményezést, melynek célja egy adatbázisba összegyűjteni a Románia területén található
legöregebb, legkülönlegesebb fákat. Emellett célunk a közösségek figyelmének felhívása az öreg fáik fontosságára.
A projekt 2014-ben kezdődött, első lépésként egy weboldalt készítettünk el (www.arboriremarcabili.ro),
amely közösségi alapú térinformatikai adatbázist is tartalmaz az öreg fákról. Az adatbázisba 2015-ben töltötte fel
az első fát Charles herceg, egy Miklósvár melletti tölgyfás legelőről. A példáját bárki követheti, hiszen a feltöltéshez
egy egyszerű regisztrációra és csupán három dolog ismeretére van szükség: a fa kerülete (1,30 m magasan mérve),
GPS koordináta és egy fotó a fáról. Aki nem rendelkezik GPS készülékkel az okostelefonja segítségével is van
lehetősége a fa regisztrációjára, mindkét feltöltési módról részletesebben olvashatnak a weboldalon.
Jelenleg az adatbázisban 3218 fa van, ezek közül 124 Hargita megye területéről, összesen 17 településről.
Az adatbázisban szépvízi és borzsovai fát is találunk. A szépvízi szil a kaszinókertben található, kerülete 350 cm,
ezzel a mérettel a második legnagyobb szil az adatbázisunkban. Borzsovából a kápolna melletti kőrist regisztrálták
a helyiek, melynek kerülete 242 cm. Ezúton is szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy keressenek és regisztráljanak
további fákat a községből és környékéről! (Folytatás a 2. oldalon)
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A Szépvízért Egyesület 2016-os évi tevékenysége
A Szépvízért Egyesület nevét az elmúlt esztendő folyamán is sokszor hallhatták
különböző rendezvényeinken, hiszen tevékenysége egyre szélesebb körű. A községi rendezvények gyakori résztvevője, gyakori szervezője vagy társszervezője. kevés olyan esemény, rendezvény jön létre községünkben, amelyben ez az egyesület valamilyen
formában ne vállalna részt, akár a szervezésben, akár pénzügyi vonatkozásban.
Többek között oroszlánrészt vállalt a Szépvízi lovasnap, a Szent lászló napok,
a káposztavágás és -vásár szervezésében, de támogatta a Szépvíz Rádió tevékenységét,
a Sic-Szépvíz karate-Do tevékenységét, az Őszirózsa idősek klubját, a CsiE által szervezett
gyereknapot, de a nádi Suttogó megjelenését is.
Azt hiszem, fontos elmondanom, hogy a 2016-os évben a Szépvízért Egyesület évi költségvetésének közel
40%-át pályázatokból hozta be. Pályázati pénzeket hozott és fordított a közösségi rendezvényekre, megnyerve olyan
pályázatokat melyeket Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi igazgatósága, Hargita Megye Tanácsa, a Bethlen
Gábor Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a megyei vidékfejlesztési egyesület, vagy a földművelésügyi Minisztérium (Magyarország) írt ki. Tudni kell, hogy ha nem is beszélünk nagy összegekről, – hiszen az évi költségvetés
62.806 lej –, de olyan összegről van szó, amely nélkül a rendezvények messzemenően szegényebbek, szürkébbek
lettek volna.
Ezúton is köszönöm kollégáimnak önzetlen tevékenységüket az egyesületben. Az egyesület
tagságának, Szépvíz, Csíkszentmiklós és Csíkborzsova közbirtokosságának köszönjük az anyagi támogatást.
Ugyanakkor egyesületünk évi tevékenységeit anyagilag támogatták: Heineken, Balast Centrum kft, kedves Meating
kft, Garden Proiect, RMDSz, zoo & Com, Henorag kft., Sarki Disco, optimism, in Com Euro, Semacom
fares. valamint köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek azzal a lehetőséggel, hogy személyi jövedelemadójuk 2%-ával a Szépvízért Egyesületet támogatták! FeRenCz TiboR

Szépvízi szil a Románia legszebb fái adatbázisban
Folytatás a 1. oldalról.
A fa-felmérő tevékenység népszerűsítő és oktató foglalkozásokkal egészül ki, melynek során már közel 40
településre eljutottunk Hargita és kovászna megyében. Ennek keretében a szépvízi és szentmiklósi v-viii. osztályos
diákok már megismerkedhettek az idős fák fontosságával és a kezdeményezéssel egy iskolai program keretében.
Ezekre a tevékenységekre bárki jelentkezhet, további információkat a tevékenységekről és magáról a
kezdeményezésről a weboldalunkon (www.arboriremarcabili.ro) és a tamas.reka@poganyhavas.ro e-mail címen
kérhetnek.
Tamás Réka, területi programfelelős
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születések:
szépvíz – Kovács dávid;
Csíkszentmiklós – szakács Hunor, szakács-Erőss szilárd;
Csíkborzsova – demeter Elvira, demeter Koppány.

Elhalálozás:
szépvíz – Boros Rozália, Boros istván;
Csíkszentmiklós – Péter Katalin.
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában 2016. decemberében házasságot kötöttek:
gergely Csongor és nagy ildikó
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: ferencz Tibor.
munkatársak: Albert Tünde, András ildikó, András Róbert, dr. Balogh Attila, Demeter Emőke-Gizella, fazakas Judit, ferencz Angéla,
Gábor zoltán, György Mihály-levente, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, kovács Teréz, lakatos istván, németi katalin, Szakács
Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, dr. vikárius károly, dr. vitos Erika, zakariás istván, zöldi 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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öt éve Szépvíz község hangja, a Szépvíz Rádió
A szépvíz Rádiót 2011 decembere óta online
hallgathatják az érdeklődők a www.szepvizradio.info
oldalra kattintva. Páll Zoltánnal, a rádió egyik létrehozójával az eltelt évekről, a rádió működéséről
András Róbert beszélgetett.
Van szlogenetek?
van: Szépvíz Rádió, csak a miénk!
mit jelent számodra a szépvíz Rádió?
A rádió egy gyerekkori álmom, amit ma sikeresnek
mondok, mert naponta több száz hallgató kíváncsi adásainkra. Egy olyan álom, amely arról szól, hogy magamból
adhatok egy kicsit az embereknek, tehetségemből, tudásomból és ízlésemből.
Hogyan indultatok?
zsombival hallgattuk a kereskedelmi rádiókat egy
nyári munka közben, amikor rájöttünk, hogy vannak dalok,
melyek hiányoznak a rádiók játszási listájáról. Gyorsan jött
az ötlet, hogy indítsunk egy internetes rádiót. A név adott
volt: Szépvíz Rádió, mivelhogy mi is szépvíziek vagyunk.
Az ötletünket elmondtuk ferencz Tibor polgármester úrnak,
aki támogatásáról biztosított.
A döntés megszületett, támogatás lett, így nagyon
hamar szereztünk egy helyiséget (a jelenlegi székhely a pol- helyéről is kaptunk nagyon pozitív visszajelzést, hogy többen
gármesteri hivatal udvarában), de a neheze csak ezután jött. is kedvelik úgy a műsorainkat, mint a zenei palettánkat.
a zenei palettát mi szerint állítjátok össze?
Szükség volt még az alapfelszerelésre (jó teljesítményű
Elsősorban nem a nagy slágerekre összpontosítunk, hanem
számítógépekre, mikrofonokra, keverő pultra). és ami a
játszuk
híres
előadók kevésbé ismert dalait is. A Szépvíz Rádióban
legfontosabb mindezek mellett, hogy egy rádió szóljon: egy
weboldalra és egy szerverre, ami a világhálón továbbítja az a ʼ70-es, ʼ80-as és ʼ90-es évek zenéi pörögnek nagy többségben, de
nem feledkezünk meg az elmúlt 20 év nagy sikereiről sem.
adásunkat.
mit kell tudjunk műsoraitokról?
Ennek a problémának a megoldása zsombor baránagyon
sokat gondolkodtunk zsomborral, hogy mitomra hárult, aki nagy nehézségek árán, de összehozta. Berendezve a stúdiót, készen álltunk arra, hogy az első adásunkat a lyen műsorokkal induljon a Szépvíz Rádió, mert tudtuk, hogy
világhálón keresztül leadjuk. Ez 2011. december 4-én történt. ezt a rádiót szabadidőnkben kell működtessük. A mindennapi
munka mellett kevés idő van élő műsorok gyártására, ezért
a csapatnak hány tagja van?
A Szépvíz Rádió csapatának két tagja van: Balázs napközben műsoraink nincsenek, csak az esti órákban.
zsombor és Páll zoltán, de az elején hárman voltunk, ladó különböző, előre felvett rovataink vannak napközben, mint
például az egészség percek, kalendárium, programajánló,
Tünde is oszlopos tagja volt a csapatnak.
Ha visszatekintesz a 2012-s év elejére a mai zenei hírek, Tudtad-e ?, Megálló, stb.
A kezdetektől már van Esti láz műsorunk (hétfőn,
szemeddel, mit tudsz mondani az akkori műsorokról?
szerdán
és
pénteken 20-tól 22 óráig), Sláger bomba (pénteken
kicsit nevetek mikor az elejére gondolok, a neés szombaton 22-től éjfélig), igazi magyar klasszikusok (vasárhézségekre és a tapasztalathiányra.
naponként 18-tól 19 óráig), Top 10 (minden hétköznap 16-tól
az elején mi volt a legnagyobb sikeretek?
Az első karácsonyi műsorunk volt a legnagyobb 16:30-ig), Retró disco (szombatonkent 20-tól 22 óráig). vasársiker (2012. december 24.), ugyanis a rádió egy éves nap délelőtti műsor élet és egészség témában (11-től 12-ig),
működése után ekkor érte el az addigi legnagyobb hallga- községfigyelő (vasárnaponkent 17-től 18 óráig rendezvények
tottságot, a műsorunk eljutott kb. 150-200 emberhez. A környékén), és mindezek mellett csak lassú dalokat játszunk
stúdióban zsomborral és Tündével hárman nem akartunk minden kedden és csütörtökön este 19-től 21 óráig.
be kell valljam, hogy meglepően sok műsorotok
hinni a szemünknek.
van. ezért nem jár semmilyen anyagi juttatás és mégis
mesélj kérlek kicsit, a hallgatóságotokról.
Az elmúlt öt évben a hallgatóság korosztálya nem vál- 5 éve csináljátok? megkérdezhetem miért?
Hogy ha az ember valamit nagyon szeret, azt
tozott, legfőképpen a közép korosztályt sikerült megfognunk,
nagyon sokan hallgatnak az anyaországból, de Európa több szívesen is csinálja és mi zsomborral soha sem gondoltunk
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arra, hogy nekünk ezért valakinek is bármit fizetnie kellene.
Számunkra annak a több száz hallgatónak a visszajelzése
jelenti az igazi fizetséget. és az, hogy nagyon sok ember
számára mi ezzel a rádióval tudjuk egy kicsit tartalmasabbá
és szebbé tenni a szürke hétköznapokat, legyenek itthon,
vagy bárhol a nagyvilágban.
én már 3 éve ismerlek és minden rendezvényünkön
te vagy a rendezvény hangja is – és nem is tudnám ezt
másképp elképzelni. sokat önkénteskedtek zsombival, úgy
a rádiónál, mint azon kívül. otthon még bírják?
Megpróbáljuk, bár nagyon nehéz a szabadidőnket
beosztani úgy, hogy mindenhova elérjünk, és be kell valljuk,
hogy az otthoniak támogatása nélkül, ezt nem tudnánk csinálni.
Hogyan működtök?
A Szépvízért Egyesület keretén belül működünk,
nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy van ez az egyesület,
hogy a teljes támogatását élvezzük, úgy az egyesületnek, mint
az önkormányzat csapatának. Ők biztosítják az egyetlen anyagi
forrást (felszerelés pótlása esetén, internet-, villanyszámla),
mely fennmaradásunknak záloga. itt szeretnénk még
megköszönni azoknak a személyeknek, akik segítettek az induláskor és azoknak is, akik a mai napig segítenek. köszönjük
szépen a segítséget fekete örsnek, Becze Saroltának, Dénes
Tamásnak, nagy Róbertnek, ladó Tündének, orosz évinek,
fazakas Erikának és zsoltnak.
Hogyan tudtok változatosak maradni?
nagyon sokan úgy gondolják, hogy bérelünk egy
szervert, vásárolunk egy kis keverő pultot, egy mikrofont
aztán beülünk mögé és elkezdünk rádiózni vagy csak simán
zenéket játszani. valójában ez még nem rádiózás.
véleményem szerint, ahhoz, hogy egy rádió változatos és
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hallgatott maradjon, mindig valahol, valamilyen formában
újulnia kell, úgy, hogy ne veszítse el az eredeti irányvonalát,
stílusát. Úgy érzem, hogy az elmúlt 5 évben a Szépvíz Rádió
nagyon sokat változott és színvonalasabb, a mai igényeknek
megfelelő minőséget képvisel a nap 24 órájában úgy, hogy
az eredeti stílusát megtartotta.
fontos mérföldkő volt a rádiónk életében, hogy az
Erdélyi Magyar Televízió híradójának anyagát nap mint nap
rögzíthetjük. Ezt az anyagot átdolgozva négy hírösszefoglalóval gazdagíthatjuk a napi programunkat.
ma a szépvíz Rádió egy internetes rádió. Gondolkodtok Fm-ben?
igen, gondolkodunk, sőt már elkezdődött egy folyamat, aminek remélhetőleg a vége az fM, ami azt jelentené,
hogy egyszerű zsebrádióval is hallgathatóak lennénk.
zolika, hol szeretnéd látni magatokat 5 év múlva?
Az már 10 évet jelent a Szépvíz Rádióban... fM-en,
teljes munkakörben, nem csak hobby rádiósként.
községünk életének nélkülözhetetlen részeként, ahol a
Szépvíz Rádó a közösség életének egy mozgatórugója.
kérhetek egy záró gondolatot?
Ha a községben, akár Borzsovában, akár Szentmiklóson, akár Szépvízen valami jól működik már évek óta,
arra szenteljünk egy kis figyelmet, tekintsük magunkénak,
és ha van rá lehetőségünk, próbáljuk meg valamilyen formában segíteni ezeket a tevékenységeket, akár az elismerésünkkel.
köszönöm szépen zolika neked és zsombinak, úgy
az interjút, mint azt a munkát, amit közösségünkért
tesztek!
anDRás RÓbeRT

Fotó: Ferencz Tibor

Bajban ismerszik meg a barát – mondja egy, a sok
bölcs közmondásunkból és én megtoldanám azzal, hogy bajban ismerszik meg egy közösség is.
Elmondhatom Szépvíz, Szentmiklós és Borzsova
tisztelt lakói, hogy jelesre vizsgáztak. igen, jelesre vizsgázott
községünk, de szívesebben használom a közösségünk szót. A
decemberi tűzeset okán írom ezt, amikor egy falus társunk
családostól födél nélkül maradt, községünk közössége pedig
példaértékű megmozdulásra volt képes, egyik ámulatból a
másikba ejtve az erre járókat.
ámulatba ejtettek a helyi tűzoltók, ahogyan mentették a menthetőt és ahogyan megmentették a szomszéd
házát is. A szenes gerendák igazából ki sem hűlhettek, de már eltávolításra kerültek, a megmaradt dolgok biztos
födél alá, és máris folyt a tervezés, a szervezés, és az emberek csak jöttek és részt kértek az embertársuk lábra állításában, megújulásában való közreműködésből. ámulatra méltó volt, ahogyan az a nagy embertömeg pillanatok
alatt eltakarította a múltat és építette a jövőt.
állítom, hogy lehetősége szerint mindenki a legjobb tudása, tehetsége szerint cselekedett. A látottak is igazolják, hiszen egy hét alatt a házon újra födél volt és azóta is folyik munkálat, Bálint Béla és családja minden nap
közelebb kerül a visszaköltözés pillanatához.
Az átutazók, az ismerőseim megállnak és azt kérdezik, hogy volt lehetséges? én azt szoktam válaszolni
FeRenCz TiboR polgármester
büszkén, hogy „ez a közösség ereje.”
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KuLtÚRCsÜtöRtöK
ferencz imre: Játékidő
A szerzőnek a Pallas-Akadémia kiadó gondozásában megjelent Játékidő című legújabb verseskötetét a november végi Marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásáron mutatták be és ezt követte december 15-én a szépvízi
kultúrcsütörtök alkalmával megtartott találkozó. A szépszámú községbeli és csíkszeredai hallgatóság előtt Székedi
ferenc publicista ismertetőjében kiemelte: „Az öt ciklusra osztott kötetnek az egyik fejezete azt a címet viseli, hogy
Fonák. és ennek az első, Ma már című versében ott van egy sor, amely kulcs ferencz majd valamennyi rímes vagy
rímtelen alkotásaihoz. és ez a sor ilyen egyszerűen és tömören hangzik: Ma már semmi sem az ami. és azt hiszem,
önök nemcsakhogy érzik, hanem többször is megtapasztalták ezeknek a szavaknak az igazát. Ma már semmi sem
az ami. A szavak, a tettek, a cselekedetek szétválnak. A fogalmak nem födik azt a helyzetet, azt az állapotot, amely
mögöttük rejtőzik.
„A víz szalad és a kő marad.” Ha valamit idéztek az elmúlt két évtizedben Erdélyben, templomokban és
iskolákban, akkor Wass Albertnek ezt a nemzeti sorsra utaló jelképét, megszámlálhatatlanul és végeláthatatlanul.
De mit lát ferencz imre W.A. motívumra írt versében: álmomban néha még halászok, s álmomban sem fogok halat,
fut a víz szürkés, szennyesen, s a mocsok, a mocsok marad...
illúziórombolás lehet mindez? korántsem. Az érzékeny emberi szellem találkozik a körülötte burjánzó
demagógiával, a populizmussal, az egykori értékek szétporladásával, a társadalmi mozgások oly nehezen követhető
útvesztőivel és valamiképpen, másoknak a szemét felnyítóan
Fotó: székedi Ferenc
is, szeretne válaszolni minderre. Őszintén. Dacosan. fájdalmasan. Gúnyosan. Tömören. Rímekkel és szójátékokkal sziporkázva. önmaga hitére és tévhiteire, saját és felmenői
életére is visszatekintve. irodalmi és történelmi élményeibe
kapaszkodva, azokat átértékelve vagy a jelennel párhuzamba
állítva. és mindeközben perlekedve az idővel, vagy alávetve
magát akaratának, amely ugyanazon vég fele sodor valamennyiünket és hiába tudunk róla csak úgy általánosságban
mindent, múlását mégiscsak egyénenként tudjuk megélni és
átélni. ferencz imre versei éppen ezért közéletiek és emberközpontúak, gondolatiak és érzelmiek, szűkebb-tágabb
közösségre kitekintőek és szívre-lélekre összpontosítóak. Találkozik bennük mindaz, ami verssé teszi a verset és
felejthetetlen olvasmánnyá a lírát.”
Ezt követően a bensőséges, meghitt hangulatú bemutatón ferencz imre verseiből olvasott fel és válaszolt Székedi ferenc kérdéseire, akivel hosszú időt töltöttek együtt a Hargita szerkesztőségében. „imrével sok
éven át együtt koptattuk az írógépeket, íróasztalokat és székeket a Hargita szerkesztőségében és hosszú évek
óta ha nem is együtt, de párhuzamosan ütögetjük a laptopok billentyűzetét a leglehetetlenebb helyeken, hogy
ne adjuk fel mindazt, ami meghatározta életünket: a közéleti érdeklődést és a javítani akarás szándékát, az
előtér mögött a háttérbe való bepillantást, a felszín szóbuborékjai mögött a valóság igazi arcainak a kitapintását.
Jómagam mindig irigyeltem a költőket: amit én csupán harminc-negyven sorban tudok elmondani, azt
megteszik ők néhány olyan szóval, amely később az olvasó fejében képes kibomlani és visszhangra találni.
ferencz imre leginkább szikár és szűkszavú versei ilyenek. Ezért azt mondom: olvassák. olvassák ezt a könyvet
és az előzőket. főként, amikor félretesznek újságot, kikapcsolják a tévét, félreteszik a mobiltelefont, a
táblagépet és azt mondják: újra önmagam akarok lenni. és meglátják, milyen könnyen felragyog az újra megtalált emberség, emberiesség csodája!”
A találkozó befejezéseként ferencz imre elmondotta, hogy a versírást nem adja fel, ugyanakkor szobrokat
is farag, egy év múlva újabb kötettel és kiállítással jelentkezik a szépvízi közönség előtt, majd dedikálta az
érdeklődőknek Játékidő című kötetét. sz. F.

 2017. február 16-án, csütörtökön 19 órától a kultúrcsütörtök programosorozat keretén
belül bemutatásra kerül sebestyén Péter Ezüstbeszéd című jubileumi kötete.
Minden érdeklődőt szívesen várnak.
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legértékesebb kincsünk az anyanyelvünk
A Magyar nyelvőr Alapítvány által alapított, igen magas presztízsű elismerést olyan személyek kaphatják
meg, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. 2016-ban a Magyar nyelvőr Díj díjazottjait
három terület képviselői közül választotta ki a kuratórium. A határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből,
valamint azok közül, akik a legtöbbet tették
az alapítvány céljainak megvalósításáért.
idén Szathmári istván, az Eötvös
loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő oktatója,
Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós, és vančoné
kremmer ildikó, a nyitrai konstantin
filozófus Egyetem Magyar nyelv- és irodalomtudományi intézetének docense kapta
az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló dekoratív díjat, és az elismeréssel járó pénzjutalmat.
Magyar nyelvőr elismerő oklevelet kapott Gál Emese pedagógus, a szépvízi nyírő József általános iskola
biológia szakos tanára, az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói, közösségszervezői munkájának
elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán.
Gál Emese köszönő beszédében hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a jövő nemzedékei helyesen és
szülőföldjükön használják anyanyelvüket. A határon túl élők magyarságukat a mindennapi beszédben élik meg. Ezzel
ápolják és továbbadják magyarságtudatukat.
Budapesten az országházban, a Szent korona mellett rendezett átadóünnepség védnöke Dr. Tuzson Bence
kommunikációs államtitkár volt. Tuzson Bence elmondta: „a magyar nyelvet különleges kincsnek tekintjük, hiszen
a magyar nyelv az, amely képes kultúránkat megőrizni”. kiemelte: „a kormány feladata, hogy nyelvünk ápolásán és
a magyarság megőrzésén munkálkodjunk határon innen és túl.”
Czine Tamás

Jótékonysági est
2016. december 21.-én a szépvízi nyírő József általános iskola 8. osztályos diákjai első alkalommal rendeztek jótékonysági estet. A program célja a hátrányos helyzetben élő családok megsegítése volt.
A diákok egy műsorral készültek, amelyet a szépvízi sporcsarnokban adtak elő. A belépő egy szeretetcsomag
volt, amelyet a község lakói adományoztak, és amelyeket másnap kiszállítottunk a rászorulóknak. A kezdeményezés
nagy sikert aratott, több mint 30 család karácsonyát sikerült szebbé varázsolnunk.
köszönet mindenkinek a részvételért, az adományokért és az önzetlen segítségért! Reméljük, hogy
kezdeményezésünk hagyománnyá válik, hiszen mindannyian tudjuk: kis adomány, nagy segítség.
baRabás emese –
a nyírő József általános iskola tanára
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Szülők iskolája
Január 10-én a Szülők iskolája nevű program keretén belül a
konfliktusokról, konfliktuskezelésről beszélgettünk kelemen leventével és zsókával, – családpasztorációval foglalkozó házaspárral. Egy
újabb tartalmas, hasznos beszélgetést tudhatunk magunk mögött,
melynek keretén belül meghatároztuk azt, hogy mi az, hogy konfliktus, hogyan szoktunk viselkedni egy konfliktushelyzetben, milyen
konfliktuskezelési modellek, típusok vannak. Szerepjátékon keresztül
azt is kipróbáltuk, hogy viselkedünk konfliktushelyzetben, hogyan
tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a konfliktus, építő jellegű legyen.
Bizonyára mások is tapasztalták már, hogy egy vita során azt
érezzük, mintha nyilakat repítenének felénk, nekünk pedig pajzsot kell tartanunk s visszarepíteni a nyilakat a feladónak.
levente és zsóka módszerében az tetszik, hogy arra tanítanak meg, hogy nem kell nekünk a nyilakat visszarepíteni,
hanem figyelnünk kell a társunk, illetve a saját magunk érzelmeire. nem könnyű, nem is fog első próbálkozás után sikerülni, de hiszem azt, hogy minden egyes beszélgetés során el tudunk csenni egy-egy titkot, mely abban segít bennünket,
hogy istennek és embernek tetsző házaséletet éljünk.
öröm számomra az, hogy a csoportfoglalkozásokon olyan személyek vesznek részt, akik nyitottak, hajlandóak
dolgozni azért, hogy kapcsolatukat vagy pedig saját magukat fejlesszék.
következő foglalkozásunk január 31-én 18 órától lesz, a CsiE 1 teremben, meghívottunk szintén levente és
zsóka, a téma: kiengesztelődés, megbocsátás. Szeretettel várunk mindenkit! (a.i.)

Post-szilveszter a szépvíz községben tevékenykedő időseknek
A CsiE idősek klubja post-szilvesztert szervezett,
melyen a Szepvízi Őszirózsa idősek klubját és a Borzsovai
Hagyományőrzőket látta vendégül. Az eseményen közel 60
személy vett részt. A program a CsiE idősek klubja
tevékenységi bemutatójával kezdődött, majd a klub tagjai
közös énekkel és szavalatokkal köszöntötték a meghívottakat. A házigazdák után a vendégek bemutatkozása és
köszöntője következett. Az Őszirózsa klub énekkel és
versel mutatkozott be a Hagyományőrzők ügyes kórussal
és citera kísérettel. A csíkszentmiklósi kultúrotthon harsogott a három csoport közös éneklésétől, na meg a szívmelengető citerától.
A bemutatkozások után vacsora következett, a
vacsora után pedig egy kis közös játék. A közös játék után
nem maradhatott el a közös tánc és éneklés. Jó volt látni
azt, hogy a községbeli idősek közösen szórakoznak és
lehetőségük adódott arra, hogy együtt legyenek, beszélgessenek.
külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy mindenki György Mihály-levente plébános úr áldásával térhetett haza.

Szeretnénk megköszönni a Borzsovai Hagyományőrzőknek és a Szépvízi Őszirózsa idősek klubjának
azt, hogy szebbé tették az esténket és megtiszteltek jelenlétükkel, s külön köszönjük az Őszirózsa klubnak a finom
meglepetést.
A post-szilvesztert egy Szépvízre való látogatás
előzte meg, ahova szíves örömest mentünk, hiszen szeretünk jó társaságban lenni, beszélgetni, ismerkedni.
A 20 személyből álló szentmiklósi delegációt 22
szépvízi hölgy fogadta s nem is akárhogyan, hanem terülj,
terülj asztalkával (mely tele volt finomabbnál finomabb
ínyencségekkel), szeretettel, nyitottsággal, barátsággal,
jókedvvel.
fantasztikusan éreztük magunkat, ismerkedtünk,
közösen énekeltünk, beszélgettünk, vicceket mondtunk és
úgy jöttünk haza, hogy de jó, hogy ott voltunk, de jó, hogy
tettünk egy lépést, hogy a községben élő idős generáció
együtt legyen. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük a
Szepvízi Őszirózsa klubnak a kedves fogadtatást.
anDRás iLDikÓ

Fotó: andrás ildikó
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Gyémántcsiszoló
„Az osztályok közötti vetélkedő az oktatói-nevelői tevékenységet kiegészítő, kísérő program, amelynek rendeltetése, hogy támogassa, kiemelje és kibontakoztassa azokat a nevelési elveket, értékeket és tevékenységeket,
amelyek a formális oktatás keretei között valósulnak meg. Mindezáltal kiegészítő és hiánypótló jelleggel bír,
egységes rendszerbe foglalva, egységes egészként kezelve az oktatás és a nevelés különböző, de egymással
összefüggő, egymásra épülő területeit
Alapvető értékeknek tekintjük a tudást, a testi- és lelki egészséget, a közösségi életet, a rendet és fegyelmet,
az egymásra figyelést és együttműködést.
Ezek szellemében szerveztük meg a versenyt oly módon, hogy az intézmény teljes munkaközösségét
bevonva, együttműködésre és őszinte, egyéni felelősségvállalásra késztesse mind a tanárokat, mind a diákokat a
szerepkörükkel kapcsolatos feladatok elvégzésében. A versenyben való részvétel hozzásegíthet ahhoz, hogy a diákok
kipróbálják magukat olyan helyzetekben, amelyekben képességeik, tudásuk kibontakoztatásával saját személyiségüket építik, és ugyanakkor osztályközösségüket támogatják, erősítik. Mindez ösztönzőleg hat az iskolai élet
egészére, valamint az osztályközösségekre, erősítve a diákokban az egyéni felelősségtudat mellett a közösségi
felelősség tudatát is.
A verseny részletesen kidolgozott rendszabályzat szerint szerveződik és működik. A rendszabályzat tartalmazza mindazokat az előírásokat, célkitűzéseket és általános elveket, konkrét lépéseket, amelyek meghatározzák a
verseny lezajlását. A verseny működését egy bizottság követi és értékeli folyamatosan.
A verseny végső eredményeinek értékelése minden tanítási év végén valósul meg, de ezt kiegészítően, a
közbeeső eredményeket rendszeresen nyilvánosságra kell hozni. A verseny minden évben újra kezdődik és a
közbeeső eredmények az egyes osztályok és diákok pontszámainak alakulását fogják jelezni.
A verseny területeit sajátos pontozás szerint értékeljük, és az adott területen kitűnő eredményeket elérő osztály kap jutalmat. E szerint lehetőség adódik az alábbi díjak elnyerésére:
- „Az erkölcs helytartója” osztály
- „A tudományok ásza” osztály
- „A kultúra gyöngye” osztály
- „Az egészség lángja” osztály
- „A közösség lelke” osztály
A „Gyémánt osztály” díjat az egyes területeken elért helyezések alapján, egy összesített értékelés meghatározott legmagasabb helyezését elért osztály kapja meg.”
December folyamán sikerült iskolánkban elkezdenünk azt a vetélkedőt, melynek szabályzatából kiemeltem
a fenti részleteket. A nagyobbaknak van ez a verseny, vetélkedő meghirdetve, így nyolc osztály vesz részt benne
(Szentmiklósról 4 és Szépvízről 4). nagy kedvvel fogott neki úgy diák, mint pedagógus gyűjtögetni a pontokat. Az
értékeléseket három kisebb szakaszra osztottuk, hogy még inkább motiváló legyen. Most következik az első szakasz
értékelése a félév végén. Ezzel a vetélkedővel próbáljuk még inkább biztatni és bátorítani a tanulóinkat, hogy igenis
van értelme a jó ötleteiknek, van értelme még inkább figyelni a környezetükre. Ezek a dolgok eddig is bennük voltak,
csak így bátrabban és biztonságosabb keretek között szervezhetik meg és vitelezhetik ki őket.
Csak ízelítőként felsorolnék egy pár rendezvényt, melyet a mindennapos komolyabb tanulás, órán való jobb
odafigyelés mellett szerveztek meg tanulóink: jótékonysági előadás, floorball bajnokság, meseíróverseny, szánkóverseny, jégpályakészítés, szemétgyűjtési akciók, kisebbek segítése, támogatása.
köszönöm a pedagógusoknak, a tanulóknak az együttműködést és kíváncsian várom, még én is, az első eredményhirdetést.
kenéz sziLáRDa-áGnes
iskolaigazgató
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interjú orbán leventével
Romániában és magyarországon egyaránt filmipar vérkeringésébe és, hogy azóta még forgathattam
nagy visszhangot váltott ki, hogy 2016-ban a nemes mozifilmeket.
jeles László által rendezett saul fia című film a 88.
Február 16-tól megjelenik a mozikban a kojot
oscar-gálán elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek című film, a kritikusok szerint ez lesz 2017 legelvetemüljáró oscar-díjat. Községbeli vonatkozása is van az tebb magyar filmje. Te is szerepet kaptál benne. milyen
alkotásnak: a csíkszentmiklósi származású, a sep- karaktert formálsz és kinek ajánlod ezt a mozit?
siszentgyörgyi m stúdió mozgásszínház társulatának
A kojot c. film forgatása volt az eddigi legjobb
tagja, orbán Levente is játszik benne, aki nem melles- filmes élményem. Attila szerepét játszom benne, aki egy
leg idén tölti a 30 évet. Az idei első lapszámban a vele székely vendégmunkás Magyarországon és az egyik pokészült interjú olvasható.
zitív hőse a történetnek. A többi hadd derüljön ki róla a
Hogyan vezet az út a színháztól egy oscar-díjas filmből. Bízom benne, hogy az idei év legjobb magyar
filmje lesz és ajánlom mindenkinek. A székely szerep
filmig? Vagyis hogy kerültél bele a szereposztásba?
A Saul fia filmprodukció nagyon sok figyelmet, miatt a székelyeknek duplán ajánlom.
időt és energiát szentelt a szereplők kiválasztására.
Levente, köszönöm, hogy időt szántál rám és a
Magyarországon is nagyon sokat és nagyon sokáig nádi suttogó olvasóira. kívánom, hogy a 2017-es év is
castingoltak, de végig nézték az erdélyi színtársulatok hozzon számodra sikert. Találkozzunk februárban a
színészeit is, első körben többnyire a színházak web- mozivásznon!
oldalain. és így találtak meg. Az akkori művészeti
szakáCs aDéL
vezetőnktől kérték el az elérhetőségem és attól kezdve
másfél évig castingoltam, míg közölték, hogy akkor én orbán Levente
játszhatom vaszilij szerepét.
Születés helye és ideje:
mit tartasz színészként az erősségednek?
Csíkszereda, 1987. augusztus 31.
nagyon nehéz megfogalmazni bármit is magaméletrajz:
mal kapcsolatban és még nehezebb a szakmát illetően.
2002-2006: nagy istván zene- és képzőTehát nem tudom, keresem.
a színész érzelmileg manipulálja a nézőt azért, művészeti líceum, szobrászat szak, Csíkszereda
hogy hatást érjen el. éltél már vissza valaha a
2006-2007: nyugati Egyetem, képzőművéképességeiddel a színpadon kívül is?
szeti kar, reklámgrafika szak, Temesvár
Bárki, azaz mindenki alapvetően jó színész. A
2007-2008: 1PureDesign, MesseBau, köln
színpadon létezni és manipulálni a nézőt képzettség
2008-2011: BBTE, Színház és Televízió kar,
kérdése is. A színház különböző eszközökkel utánozza
az életet, de ami a színház falain kívül történik, az az élet színész szak, kolozsvár
maga. Szóval szakmától és szándéktól függetlenül ma2011-2012: városi Színház, kézdivásárhely
nipulálja körbe a világot az ember.
2012-től a sepsiszentgyörgyi M Studio
számos színházi szerepben és filmben is szerepeltél Mozgásszínház színésze
már. miben látod a legfőbb különbségeket a színházi és a
filmszínészi színjátszási stílus között?
Fotó: facebook
Hát a legalapvetőbb különbség
abból adódik, hogy míg a színház a pillanat művészete, addig a film megörökít. A színház felvállaltan túloz,
karikíroz, sarkít és hazudik, míg a film
azt akarja elhitetni velünk, hogy más
valóságát látjuk egy ablakon keresztül.
Hogyan változott meg az
életed az elmúlt egy évben? mennyire
volt rá hatással a saul fia című filmbeli szereped?
így is, úgy is változik az. A Saul
fia c. filmnek köszönhetem, hogy esélyt
kaptam arra, hogy bekerüljek a magyar
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visszatekintés a 2016-os esztendőre – Szépvíz
Az elmúlt évben is igyekeztünk az egyházi év minden ünnepét kellő hozzáállással, felkészüléssel és megfelelő
áhítattal megünnepelni, hogy a jelenlevők is átérezzék az ünnep méltóságát és fenségét. Sokan besegítettek sokféle
formában nem csak az ünnepek alkalmával, hanem más események forgatagában is, ezért mindenkinek őszinte és
hálás köszönetemet fejezem ki, isten bőséges tárházából sokszorosan fizesse vissza nekik munkájukat, hozzáállásukat
és segítségüket!
volt az év folyamán több gyalogos zarándoklat is, ezek közül kiemelkedett a gyulafehérvári. Szeptember
29-én 50 személy vett részt Gyulafehérváron az egyházmegye fő búcsúján és boldogemlékű Márton áron püspök
atya hamvainak a kriptából való felhozatalán, a kőszarkofágba való elhelyezésének ünnepségén.
December 24-én az esti szentmisén krisztus születésének szent ünnepén a pásztorjáték után 70 helybeli
kórustag énekelt templomunkban. negyven felnőtt énekes és harminc gyerek, még egy csíkszeredai vonósnégyes is
emelte az ünnepség fényét.
ismertetem a 2016-os év statisztikai adatait. összesen 18 keresztelő volt, amelyből 7 fiú és 11 leány. Esküvő 8.
Temetés az év folyamán 23 volt, amelyből 11 férfi és 12 nő. 2016-ban húszan járultak első szentáldozáshoz.
GáboR zoLTán plébános

Csíkszentmiklós
Az egyházközség nem az épületekből, nem anyagi
javakból, nem adminisztrációból áll, hanem emberekből,
hívekből, akik imádságos lélekkel békére, szeretetre, isten
jelenlétére vágynak, akár a lelkipásztor. Ennek háttereként
szükség van anyagiakra és tárgyi javakra, de mindennél
fontosabb az imádságos lelkület.
A szentmisék száma hétköznap Csíkszentmiklóson
4-10, Csíkborzsovában 2-3. Borzsovában nt. Gergely
fülöp atya segítségével minden nap van szentmise, vasárnap 3-4 szentmise kegyelméből táplálkoztunk az elmúlt
évben. Csak így lehet Eucharisztikus közösségként élni.
A hála a szív emlékezete és visszatekintésemben
hálámat fejezem ki az elmúlt évben megélt és megtapasztalt
segítségért. Az elmúlt év folyamán ferenc szentatyánk által
meghirdetett irgalmasság szent évét ünnepeltük és ennek
fényében, arculatához igazodva (is) próbáltuk a plébánián
zajló foglalkozásokat megszervezni, valamint elérhetőbbé
és gyümölcsözőbbé tenni őket.
időrendi sorrendben haladva tekintsük át az elmúlt
év eseményeit. február 1-jén farsangi jelmezbált tartottunk
a ministráns gyermekeknek, február 4-én pedig a farsangi
hangulat továbbtetőzéseként az ifjúsági csoport is jelmezt
ölthetett és ilyenképp is együtt lehettünk.
Elérkezett a nagyböjti időszak, az irgalmasság
évének lehetőségeivel és sokat rejtő üzenetével. Március
18-19. között háromnapos Triduumot tartottunk mindkét
egyházközségben, ft. Péter Arthur atya vezetésével. Március 21-én kaláka gyóntatás volt templomainkban.
A fiatalok lelki felkészülését segítve a nagyböjti
időszakban lelki napot szerveztünk, meghívott előadónk Bartos károly kézdisárfalvi plébános atya volt. isten, mint szerető
és irgalmas Atya képén keresztül haladhattunk nagyböjti
utunkon a meghívott előadó vezetésével. április 30-án Csíkszentmiklóson megtartottuk az örökös szentségimádási napot,
május elsején pedig a leányegyházközségben, Borzsovában
búcsút tartottunk, homíliát mondott Bartos károly atya.

Csíkszentmiklóson május 8-án volt az elsőáldozás.
A gyerekek várva várt napján 10 harmadik osztályos gyerek
vehette először magához a köztünk élő Úr Jézust. Május
21-én Csíkborzsovában megtartottuk az örökös szentségimádási napot. Július 6-7-én a kézdivásárhelyi felnőtt
cserkészek látogatták meg egyházközségünket, jól érezték
magukat.
Július 11-én ministráns zarándoklatot szerveztünk
Udvarhelyszékre. 67 ministráns gyerek vett részt rajta,
összekovácsolta közösségüket, a játékok, a közös éneklés
és viccmondás feltárta a gyermeki őszinteség tisztaságát,
és a bennük lévő jóságot mindenki megérezte, aki találkozott velünk.
Július 17-én Csíkszentmiklóson a mátészalkai
pedagógus vegyeskórus lépett fel, majd ezt követően a
Csíkszentmiklósi napokon is énekükkel tették széppé a
vasárnap délutánt.
Július 18-23. között cserkésztábor volt Borzonton,
a gyerekek és fiatalok maradandó élménnyel tértek haza.
Július 20-21-én a szentegyházi papok és kántorok
találkozójára került sor Csíkszentmiklóson, jó volt együtt
imádkozni és hálát adni a jó istennek!
Július 25-29. között ifjúsági tábort szerveztünk
Borzonton, a két egyházközségből 47-en vettünk részt rajta.
A tábor mottója: „Jót tenni jó!” Ezt igyekeztünk tanulni és
begyakorolni és az évek folyamán dolgozni azon, hogy
életünkké váljék. Tapasztalatom és belátásom szerint minderre szükség volt, egymás megismerése és továbbfejlődése
céljából is. istent leginkább embertársainkon keresztül
tapasztalhatjuk meg.
Egyházközségünkben szeptember 13-án kántorválasztásra került sor, Balázs Botond személyében új
kántora van az egyházközségeknek.
Havi rendszerességgel ifjúsági szentmisét tartottunk mindkét egyházközségben.
Szeptemberben, az új tanév kezdetével elkezdtük a
plébániai ifjúsági órákat mind a két faluban. nagy létszámban vesznek részt a fiatalok, nem csak a kezdetekben,
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hanem folyamatosan, az ifjúsági hittanórákon is. Elmondhatom
nagyon rendesek, lelkesek és becsületesek a résztvevők.
Elkezdődtek az elsőáldozási, valamint a bérmálási
felkészítők, hiszen 2017. május 15-én bérmálás lesz mindkét egyházközségben.
Szeptember 29-én elzarándokoltunk Gyulafehérvárra, boldogemlékű Márton áron püspök halálának 36.
évfordulójára emlékezve. 62-en voltunk összesen, szentmisén vettünk részt, a közös ima és együttlét által közelebb
kerülhettünk egymáshoz.
októberben rózsafüzér-ájtatosságot végeztünk minden nap, majd megkezdtük az elsőáldozók és gyerekek
plébániai hitoktatását. nagyon nagy számmal járnak és
nagyon lelkesen. Borzsovában 43-an, Szentmiklóson 74-en
az i-vi. osztályosok közül.
október 23-án a kézdialmási kórus tett látogatást
egyházközségünkbe, énekükkel és jelenlétükkel tiszteltek
meg minket. október 30-án idősek és betegek szentmiséjére
került sor mindkét egyházközségben. A szentmisében
köszöntöttük őket emlékképpel és egy szál virággal,
megköszönve őket a jó istennek és kértük további imáikat.
kiszolgáltattuk fülöp atyával a betegek szentségét mindazoknak, akik ezt kérték és jelen voltak.
november 1-jén megemlékeztünk elhunytjainkról.
Elérkezett december hónap. Az adventi roráté szentmisék felemelők és léleképítők voltak. Megteltek templomaink. Az adventi időben minden reggel 6 órakor volt
Csíkszentmiklóson vagy Borzsovában hajnali szentmise. A
szentmise után Csíkszentmiklóson a plébánián vajas kenyeret és teát kínáltunk azon iskolásoknak, akik nem mentek
haza. Ugyanakkor lehetőséget biztosítottunk a házi feladat
átismétlésére is.
Az idei évben is megtapasztaltam a kedves
testvéreim pozitív hozzáállását és segítőkészségét. felemelő
volt a Szent Miklós gyermek-ünnep, „Miklós püspök” jelenléte is. Minden elismerés és köszönet a Csíkszentmiklósi
közbirtokosságnak, támogatásuk által tudtunk egyházközségünk gyermekeinek ajándékot adni.
December 4-én egyházközségünk búcsúünnepét
megtartottuk, dr. kerekes lászló kézdivásárhelyi plébános
úr vezetésével.
December 11-én adventi ifjúsági lelki napot tartottunk, ahol T. Tódor Attila csíkszeredai segédlelkész tartott
elmélkedést, mely mindannyiunk számára, jó, hasznos, sikeres és élményszerű volt és lelkileg gazdagodtunk. December 22-én délután kaláka gyóntatás volt a templomainkban.
Minden hónap első péntekén meglátogattuk a betegeket,
időseket.
Megköszönöm a fiataloknak, akik fáradságot nem
kímélve betanulták és előadták, a szép, tanulságos karácsonyi
színdarabokat. Csíkszentmiklóson A karácsony Titka és Csíkborzsovában a Meghalt az Isten? című karácsonyi színdarabot. nagy lelkesedéssel és átéléssel játszodtak mindkét
faluban. nagyon ügyesek voltak, köszönöm szépen nekik és
Péter árpád tanító bácsinak, aki elfogadta a segít-
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ségkérésemet és közreműködött a próbák levezetésében. A
szülőknek, akik elengedték gyermekeiket a próbákra, a plébánia és templomtakarításra, a plébániára való fahordásra szintén köszönetemet fejezem ki.
December 24-én a közbirtokosságok segítségével
karácsonyi csomagot kaphattak a gyerekek.
A csíkszentmiklósi fiatalok minden hónapban
legalább egy szombaton, reggeltől estig segítettek a plébánia körüli munkákban, fahordásban, kerttakarításban,
fametszésben stb.
karácsony másodnapján lőrinczi lehel orgonista
koncertjére került sor a csíkszentmiklósi templomban. Szent
Család ünnepén a kisiskolások karácsonyi előadása volt a
templomunkban. öröm volt megtapasztalni és látni szemükben a karácsonyi örömet és a megélt szeretetüket.
A házszentelés is külön élmény volt. nagyon jó
hangulatban telt el az a pár nap, rengeteg szendvics,
sütemény, kávé, jókedv és szeretet. Hála és szeretet van a
lelkemben a kedves testvéreim felé, a szívélyes fogadtatásért, kedvességért, szeretetért, bátorításért. Jól esett mindenkinél együtt imádkozni, a jó isten segítségét kérni a ház
lakóira! öt nap alatt Csíkszentmiklóson 351 házhoz,
Borzsovában 226 házhoz látogattam el a Szent kereszttel,
a jó isten áldását kérve a házra és a benne lakókra. A két
faluban összesen 577 házhoz jártam!
i. HiTélETi STATiSzTikA:
keresztelések összesen: 19, ebből 11 fiú és 8 lány.
Szentmiklóson: ebből 8 fiú és 5 lány.Borzsován: ebből 3 fiú
és 3 lány.
Elhunytak száma összesen: 22, ebből 14 férfi és 8
nő.Szentmiklóson: 15, ebből 9 férfi és 6 nő. Borzsován: 7,
ebből 5 férfi és 2 nő.
Házassákötések összesen: 9, ebből 8 tiszta katolikus, 1 vegyes házasság. Szentmiklóson: 6. Borzsován: 2
tiszta katolikus, 1 vegyes házasság.
Elsőáldozók: 10.
visszatekintve az elmúlt évre azt mondhatom: örvendetes, hogy mindig számíthatunk isten kegyelmére és
egymás jóindulatára, segítőkészségére.
köszönöm a kedves testvéreim hitvalló helytállását,
mindazok jó szándékát és készségét, akik beteg hozzátartozójuk betegágyához hívtak, hogy a szent útravalóval
erősítsük meg beteg testvéreinket, valamint hálás vagyok
az elmúlt év folyamán nyújtott mindennemű segítségért,
szeretetért. köszönöm főpásztorunk erkölcsi támogatását,
mindkét falu közbirtokosságának mindennemű hozzájárulását és támogatását, valamint a polgármesteri hivatal
és a megyei önkormányzat segítségét, a munkatársaim
fáradozását, és a jó szándékú, imádkozó emberek helytállását.
isten után továbbra is mindenki részvételére számítok, hogy a jövőbeni feladatokat közösen és gyümölcsözően
tudjuk jó végre vinni, falunkért, Egyházunkért.
GyöRGy miHáLy-LeVenTe
plébános
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Aprószentekelők Borzsovában
A borzsovai Balogh ignác általános iskola tanulói egy kihalófélben lévő hagyományt elevenítettek fel a
téli ünnepek alatt: az aprószentekelést. Szalagokkal
feldíszített vesszőkkel, korbácsokkal játékos, pajkos
jókedvvel járták a falut.

Fotó: Ferencz angéla

Jó volt emlékezni erre a régi szokásra, hiszen a
ʼ60-as, ʼ70-es években még aprószentek napján
ugyanúgy megelevenedett a falu, mint húsvét másodnapján. Ha az újévet jókívánságokkal kezdhetjük, mint
hajdan az őseink, szerintem az egy nagyszerű dolog,
melyet őrizni és ápolni kell. Az édesapák, nagyapák tarsolyában még ott vannak a régi szép versikék, melyeket
feltétlenül át kell adni a következő nemzedéknek.
ízelítő ebből:
Örvendetes nagy nap Krisztus születése,
Amelyben Szent István életét vesztette,
Szent János pedig példáját követte.
Mi is elindulánk Heródes nyomdokán,
Se nem kardokkal, se nem botokkal,
Hanem szép hajlandós ágakkal.
Kicsi tormát hoztunk el szabad-e osztani?
El!
Aprószentek Szent Dávid éljen maga sokáig,
Pénzben járjon bokáig, százesztendős koráig!
Friss erő, egészségben érje meg az Újesztendőt.
A régi öregek azt tartották, akit megaprószentekeltek az az új esztendőben nem „nyüvesedik” meg.
koVáCs káRoLy

Jégbuli
A vii. osztályosok szervezésében 2017.
január 22-én került megrendezésre a várva várt
közkorcsolyázás Jégbuli formájában a Csíkszentmiklósi általános iskola udvarán.
Az esemény a vártnál nagyobb sikert és
jó hangulatot hozott, megmozgatta a község
diákjait, tanárait, de ugyanakkor a szülők is nagy
számmal bekapcsolódtak. A hangulatot fokozta
a jó zene, a vártnál jobb időjárás, ugyanakkor
melegítőként szolgált a forró tea.
A Jégbuli ötlete a csíkszentmiklósi hetedikesek fejében született meg, de nem valósulhatott volna meg a sok jóindulatú és segítőkész
ember odaállása nélkül, ezúton is köszönjük a
sok támogatást és segítséget mindenkinek.
köszönjük a megjelent diáktársaknak,
tanároknak, szülőknek, hogy együtt érezhettük
jól magunkat és jelenlétükkel értékelték
törekvésünket. Ezután is várunk mindenkit
Csíkszentmiklósra korcsolyázni.
a csíkszentmiklósi Vii. osztály
Fotó: GáL emese

olvASSA SzéPvíz közSéG inTERnETES HonlAPJáT
A WWW.SzEPviz.EU CíMEn!

2017. JAnUáR

nádi suttogó 15.

kARATE
Egy sportoló megítélésében elsősorban a
versenyen elért eredmények számítanak, de nem
szabad lebecsülni az övvizsga jelentőségét sem!
Egyrészt a tradíciók ápolása, másrészt az övvizsga
nagyon nehéz volta miatt.
keményen hangzik, de igaz, a legtöbb karatéka
soha nem szerzi meg a mindenki által hőn áhított
legendás fekete övet. Ettől természetesen még
nem lehetetlen a feladat, de valószerűtlen. Ez szimpla
statisztika: naponta több százan kezdenek el karatézni,
mégis kevés fekete öves van.
fikó zsófia 15 éves szépvízi karatekánk
december 18-án Brassóban sikeresen levizsgázott a fekete övre, a Shihan Adrian Popescu Săcele 8 danos
karatemester által vezetett edzőtáborban. Szorgalma és kitartása példaértékű az egész csapat számára.
Minden karatéka fehér övvel kezdi, s a sok gyakorlás, edzés eredményeként fokozatosan halad előre a különféle övek megszerzésében. Minden egyes övfokozatért vizsgát kell tenni, így lehet kiérdemelni a következő színt. Az
elért jártasság szintjét övfokozatok jelenítik meg, hasonlóan, mint a katonaságnál a rangok. Megkülönböztetünk
tanuló, azaz kyu és mester, azaz dan fokozatokat. A tanuló fokozatokat színes övek, míg a haladó fokozatokat a
fekete öv szimbolizálja. A kezdet a tiszta, érintetlen fehér színnel kezdődik, mely a tudás gyarapodásával egyre
sötétedik, mígnem fekete lesz. Mint tudjuk, a fekete az összes szín összessége. Ahogy azonban múlik az idő, a
fekete öv kopása következtében végül ismét fehérré, azaz tisztává válik.
fontos, hogy a dójóban, mikor a karatekák sorban állnak, akkor a sorrend feleljen meg a valós képességeik
sorrendjének. így a magasabb tudású, mindig a kevesebbet tudó előtt áll, ami azt eredményezi, hogy az alacsonyabb
tudású mindig maga előtt láthatja a céljait, ráadásul elérhető, teljesíthető távolságban. így a rendszer természetéből
fakadóan termeli ki a követendő példaképeket és azokat kiemelve, a megérdemelt helyükre állítja őket a rangsorban.
Helytelen az a gondolkodás, amikor valaki azt tűzi ki célul, hogy nem kíván vizsgázni és csak önmagáért
akar gyakorolni. Hiszen a gyakorlás óhatatlanul fejlődést eredményez, ami vizsga nélkül azt jelenti, hogy hátul fog
a sorban helyet foglalni, annak ellenére, hogy többet tud a helyzeténél. így nem teljesíti azt a küldetését, hogy látható
példa legyen. Ez a csoport alapvető érdekei ellen való. Tehát ez nem elfogadható. lássuk be, hogyha gyakorlunk,
akkor azzal nő a tudásunk, melyet el kell fogadnunk, fel kell vállalnunk, sőt büszkének kell rá lennünk. Minden
vizsga az ember életében különleges pillanatot jelent, amely megkoronázza munkáját.
Csak a gyengék félnek a megmérettetésektől!
A megmérettetéshez tökéletes felkészültség – mind szellemileg, mind testileg – érzelemmentesség és a zavaró
külső körülmények kiiktatása szükséges. A vizsgát nem büntetésként, hanem munkánk „dicséreteként” kell felfogni.
„Az igazi győzelem, a magunk felett aratott győzelem.” – Ueshiba Morihei
a sic-szépvíz karate-Do csapata

Süssünk, főzzünk!
GyÜMölCSöS PoHáRDESSzERT
25 dkg fagyasztott meggy (nyersen eltett meggy vagy bármilyen befőtt)
25 dkg mascarpone
3 kanál tejföl
pár darab babapiskóta
1 rumaroma (elhagyható)
4 kanál porcukor
Elkészítés: A mascarpone-t, porcukrot, majd a tejfölt, jó krémesre kikavarjuk.
Ha befőttet használunk, akkor a gyümölcsöt apró kockákra vágjuk. A
babapiskótákat jelen esetben rumaromába mártjuk (gyerekeknél gyümölcslébe) és a képen látható módon lerétegezzük. Díszítésként csokireszeléket és
rumos bonbont használunk. Gyors, egyszerű, finom desszert.

Fazakas JUDiT
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A CsiE évi beszámolója

A 2016-os év mögött rengeteg szép emléket, hasznos tapasztalatot, közösségi
munkát tudhatunk, mely még egyszer megerősít bennünket abban, hogy közösségünk
tele van értékes, segítőkész emberrel, akik képesek áldozatokat hozni azért, hogy a
közösségünk épüljön.
A 2016-os évben 28 rendezvényben vettünk részt melyből 22 rendezvényt mi
szerveztünk (ebben a számban nem szerepelnek a heti rendszerességel szervezett idősek
klubja, AfterSchool, Szülők iskolája, Gyerektáncház, Mondókázás, nótaest),
3 rendezvényben társszervezők voltunk, 3 rendezvényen, pedig meghívottak.
A 2016-os év is hozott újat a programok közé, pl. gyulai jutalomkirándulás (egy évvel ezelőtt nem mertünk
arról álmodni, hogy megvalósítjuk az idősek klubja kérését, ami arra vonatkozott, hogy Magyarhonba utazzunk),
nótaest, Csíkcsícsói fúvószenekar előadása, bevezetés a számítógép rejtelmeibe és 1 év alatt 3 csapatépítő programot
is szerveztünk.
külön öröm számunkra, hogy a CsiE idősek klubja és a Hentes csapat olyan csoporttá nőtték ki magukat
melyekkel vállvetve tehetünk közösségünkért.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a CsiE tagoknak, önkénteseknek, idősek klubjának, Hentes csapatnak,
György Mihály-levente plébános úrnak, ferencz Tibor polgármester úrnak és az összes támogatónknak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy munkánkat színesebbé, eredményesebbé tegyük és segítenek abban, hogy programjaink
minél nagyobb célcsoporthoz elérjenek.
Sikerekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk! Csie

Csíkszentmiklósi Hentes csapat
A 2016-os év februárjában megalakul a Csíkszentmiklósi Hentes csapat, azzal a céllal, hogy a csíkszentmiklósi rendezvényekre ellátogató csapatok rendezvényeire visszamehessen. lassan nincs olyan település, ahol egy év
leforgása alatt ne lenne egy falunap vagy valami hasonló szervezve, és akik megtisztelnek azzal, hogy eljönnek a
mi rendezvényeinkre, azoknak úgyszintén jól esik, ha vissza tudunk menni az övéikre.
Az első rendezvény amelyen részt vettünk az a Gyulai Sodarmustra volt, majd következett az Újkígyósi kolbászfesztivál, azután pedig a Székelyudvarhelyi Bárány- és Pálinka fesztivál és talán a csúcs a gyergyószentmiklósi
kárpátmedencei Disznótoros fesztivál volt, ahol több mint 40 csapatból nekünk ítélték az első díjat a húsos ételeknél.
Természetesen csapatunk helyt állt
községünk összes rendezvényén, és ahol volt
főző verseny, ott mindegyiken részt vettünk.
Ami pedig a csíkszentmiklósi rendezvényeket illeti, kimondhatjuk, hogy a
nagyobb rendezvényeknél a CsiE mellett
társszervező lett a Hentes Csapat.
Csapatunknak célja közösségünk
erősítése, és amennyiben lehet kis falunk jó
hírét messze elvinni.
Boldog új évet kívánunk minden kedves
olvasónak!
CsíkszenTmikLÓsi HenTes CsapaT
Hálásan és tisztelettel köszönjük községünk minden lakójának, aki valamilyen módon, anyagilag, fizikailag,
vagy erkölcsileg, hozzájárult ahhoz, hogy újjáépíthessük, amit elveszítettünk. A jó isten fizesse meg mindenki
segítségét! Erőt, egészséget és boldog új évet kívánunk!
Tisztelettel bálint béla és családja.
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