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A jónak kaláccsal, a rossznak virgáccsal
December 6-án Szent Miklós püspök ünnepe van, vagy ahogyan ma nevezik, Mikulás ünnepnapja. Miklós
az idők folytán a keleti és a nyugati egyházban egyaránt a legünnepeltebb szentek egyike lett. Kultuszának egyik
legősibb forrása Konstantinápoly. A nyugati egyházban csodatevő híre akkor terjedt el, amikor ereklyéit 1087-ben
a dél-olaszországi Bari városába vitték át. Ünnepének hagyományai az idők során összemosódtak a karácsonyi ünnepkör szokás- és hiedelemvilágával.
Miklós a kisázsiai Patarrában született, és a legenda szerint már születése után három nappal fel tudott állni
a fürdőteknőben. A keresztényüldözések során sokat szenvedett, s ezért a hitvalló melléknevet kapta. Égi jel hatására
Myra város lakói megválasztották püspöknek. 325-ben részt vett a niceai zsinaton. Hosszú öregség után 350 körül
hunyt el. Myrában temették el egy márványkoporsóban, majd ereklyéit átszállították Bariba, ahol egy román stílusú,
háromhajós templomot emeltek a tiszteletére.
Miklós messze földön híres volt csodáiról és jótékonyságáról. Amikor egy nemes ember nagy szegénységbe
jutott, úgy akart magán segíteni, hogy három eladósorban levő leányát erkölcstelen életre akarta adni. Miklós azzal
mentette meg a lányokat, hogy három éjjel egymás után egy-egy zacskó aranyat dobott be házuk ablakán. Innen
ered az a szokás, hogy a szülők Szent Miklós napján megajándékozzák gyermekeiket. A gyerekek a fényesre tisztított
cipőkbe, máshol a kikészített harisnyába várják az ajándékot - almát, cukorkát, diót, mogyorót. A haszontalan, rossz
gyerek cipőjébe pedig a piros köpenyes, nagy szakállú Mikulás virgácsot tesz.
GyörGy MIhály-levente
plébános
Folytatás a 3. oldalon.
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2016. december 23-án,
pénteken 12 órától
mézeskalácssütést és díszítést
szervezünk a szépvízi
sportcsarnokban.
Meleg teát, jó hangulatot és a
mézeskalácshoz szükséges
hozzávalókat biztosítjuk.
Szeretettel várunk minden 8 évnél
idősebb gyereket, ifjakat és
felnőtteket egyaránt.
Érdeklődni a községi könyvtárosnál.

farkasok hadjárata Bükklokában
Hétfőn, november 21-én hajnalban, kegyetlen vadtámadás érte
az Antal Béla bükklokai lakos tulajdonában levő juhsereget. A gazda
a támadás előtt félórával még mindent rendben talált a háztól pár száz
méterre levő kosárnál, ahol közel százötven juh éjszakázott.
A vadászegyesület vadőre szerint, úgy féltucatnyi éhes farkas
járhatott portyázni ezen a hajnalon.
A kosárból kiszabadult, megriadt állatok fügésteleken
keresztül, több kilométeren át, egészen a felső utászházig menekültek,
nagy részük sikertelenül, mert a kiéhezett fenevadak melyiket hol
érték, ott ejtették el.
Hétfőn délelőtt egy nem gyakori látványban volt részünk.
Amikor kiértünk a helyszín egyik legtávolabbi részére, száz méteres körzetben több mint tíz elhullott állatot láttunk.
Két napi kegyetlen munka után, segítséggel sikerült összegyűjteni több kilométeres körzetből harminckilenc
elhullott és tizenkét megkínozott állatot.
legyen ez egy tanulságos eset, de nem csak a juhos gazdáknak, mert a fenevadak, legyen az farkas vagy
medve, nem válogatnak az állatok között. Őket mindig hajtani fogja a vadászösztönük és főleg olyankor, amikor
tudják, hogy a vadász puskája csak az apróvadra lehet betöltve.
ZakarIás István

szépvíz Község
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A jónak kaláccsal, a rossznak virgáccsal
Folytatás az 1. oldalról.
Hajdanában Miklóst többek között a magyar
kalmárok és mészárosok is patrónusukként tisztelték.
Szent Miklós pénzének nevezték a megvásárolt jószágra,
portékára adott foglalót. Szent Miklós püspököt a tizennégy segítő szent közé sorolják. Számtalan templom, társulat és foglalkozás patrónusa (tanulók, gyermekek,
leányok, hajósok, foglyok, pékek, kereskedők, gyógyszerészek, jogászok).
napjainkban sokak számára Szent Miklós
püspök már csak a „Télapó”, a „Mikulás”, azonban
nekünk, keresztény embereknek a szent alakja ragyog az
ő tiszteletében. A bizánci rítusban temetése napját, december 6-át ülik ünnepként, római katolikus Anyaszentegyházunkban a 10. század óta tartják ezt a napot.
A csíkszentmiklósi egyházközségnek választott
védőszentje, a község pártfogójaként pedig nevét a falu

őrzi minden idők emberének. Életéből tanuljunk meg úgy
ajándékozni, amint ő tette: titokban, Isten dolgainak rejtettségével − nem tudván a bal kéz, mit tett a jobb−,
okosan fölismerve a másik igazi szükségét, s legfőképpen: önmagunkat, igazi szeretetünket adva az
ajándékban, s nem a tárgyi világ valamely árucikkét.
Merjünk tanulni Szent Miklós püspöktől, ilyen
konkrét dolgokban is, hiszen hamarosan itt a Karácsony,
amikor majd annyit leszünk képesek befogadni az égből
érkező Ajándékból, amennyire s amilyen stílusban mi
megtanultunk ajándékozni.
Köszönjük meg Istennek, hogy mi így ismerhetjük Szent Miklóst, mint a jó Isten ajándékát, mint
minden szentet.
GyörGy MIhály- levente
plébános

KUlTÚrCSÜTörTöK
elbűvölt minket a Codex együttes
nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik résztvettek november 17-én a Szépvízi Polgármesteri Hivatal esketőtermében tartott koncerten.
A pontosan húsz éve alakult Codex régizene
együttes játszott nekünk. Tagjai: filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének, Szabó Éva – furulyák,
barokk fuvola, dobok, Kovács lászló – hegedű, reneszánsz hegedű, ének, Kovács Éva – hegedű, rebek,
Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, fidula, ének,
lázár zsombor – gordonka, fidula, Szőgyör árpád –
nagybőgő, viola da gamba, ének.
összetett élvezetben részesültünk. egyrészt a koncert zenei anyagának összeállítása volt nagyon ötletes
és érdekes: XIII-XIX. századi tánczenét játszottak, angol, francia, olasz, illetve erdélyi korabeli darabokat.
visszafelé vittek minket az időben, az 1800-as évek tánczenéjével kezdték, majd századonként haladtunk
vissza. Az egyes századok zenéjét rövid, a korabeli táncszokásokat és egyéb kultúrtörténeti érdekességeket
(némelyiken jót derültünk!) bemutató felolvasások választották el, amelyeket nagyon rokonszenves, közvetlen,
humoros stílusban adott elő filip Ignác, az együttes vezetője, aki egyúttal a legrégibb tag is. Mindezek mellett
nagyon érdekes volt megfigyelni milyen hangszerekkel adták elő az egyes századokban a tánczenét – rebektől
(kisebb húros hangszer), háromféle dobon át, kristálytisztán szóló csengettyűig sokféle hangszert szólaltattak
meg a nagy beleéléssel, kedvvel játszó zenészek, akik nem utolsósorban remekül énekelnek és nagyon jó
előadók!
Élvezet volt velük énekelni bár a refrént az utolsó zeneszámnál, – kitűnő hangulatot teremtettek!
Köszönjük a szép estét a „Komolyzene Hargita Megyének” program részét képező előadás támogatóinak, –
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ, – valamint a vendéglátónak, a Szépvízi Polgármesteri Hivatalnak!
gondolom, a többi néző is olyan jókedvűen ment haza a koncertről, mint én, azzal az érzéssel, hogy szívesen
látná, hallgatná ezt a koncertet újra, nem is egyszer!
Köszönjük szépen Codex együttes és visszavárunk!
FerencZ Márta
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erdély az otthonunk, erdély a jövőnk!
Interjú Kelemen Hunor szövetségi elnökkel
Kampány van, december 11-én pedig döntenek a
magyar emberek. Arról döntenek, hogy mi történik
Erdéllyel, milyen jövője lesz az otthonunknak. Milyen változásokra lehet számítani?
Az elmúlt bő két esztendőben ez a negyedik
választás, és ez most nagyon fontos. Sokan kérdezik, hogy
nem fáradtak már el a választók? A demokrácia fárasztó,
mert gyakrabban kell választani, szavazni, de a diktatúra
mégiscsak fárasztóbb, csak elfelejtjük, miután kipihentük a
fáradalmait. Két év alatt négyszer kérni a választók
bizalmát mégis azt jelenti, hogy van egy közvetlen és
gyakori kapcsolat a közösséggel: időnk sincs elszakadni a
választóktól. A kritikákból és az elmúlt esztendőkben felgyülemlett dühből lehet és kell is tanulni. Az emberek
elégedetlenek: van, aki joggal, van, aki kevésbé jogosan
elégedetlen az életével és a környezetével, és az a düh, amit
megfogalmaznak a politikai osztály, a politikusok ellen, általánosító. Ilyenkor nekünk el kell tudnunk mondani, hogy
nem minden politikus egyforma, ahogy nem minden tanár,
nem minden orvos, nem minden földműves egyforma, és
ez így van rendjén. Az rMDSz-ben ez a parlamenti
választás nagy változásokat hoz, a frakciók fele megújul,
de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ami új, az jobb
is. Azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy a tapasztalat
mellett lesz egy új szemlélet, egy új lendület, egy másfajta
politizálási mód, és ez jó.
Azt kértem a kollégáktól, hogy alázattal, empátiával, a közérdeket, a közjót helyezve az első helyre induljanak el ezen az úton, mert másképpen nem lehetséges,
másképpen nem érdemes.
Az elmúlt időszakban többször hallottuk: a
következő négy év más lesz, mint az eddigi esztendők.
2016 bizonyos értelemben más, mint az előző
esztendők. A következő mandátumra esik az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés 100. évfordulója. Az a centenárium,
ami mind a románok, mind pedig a magyarok számára
szimbolikus erővel bír, és túl a szimbolikus jelentésen és
jelentőségen, a két nemzet szemlélete nem közelített, nem
is közelíthetett az elmúlt 100 évben. nem mindegy, hogy
száz évvel az egyesülés után hogyan fognak látni bennünket, és hogyan látjuk mi, magunkat: egy meggyengült,
összehulló, összeroskadó közösségnek, vagy egy olyan
közösségnek, amely 100 esztendő után, minden ellentétes
szándék ellenére is itt van, itt akar maradni, értéket alkotni,
itt akarja megteremteni az otthont a következő nemzedékek
számára. olyan időszak következik, amikor romániának
választania kell: választania kell, hogy azt az utat követi-e,
amelyet a kommunista diktatúra és más időszakok
erőteljesen felmutattak - az etnikai értelemben homogén
nemzetállam megteremtését, a kisebbségek felszámolását,
a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának a zárójelbe tételét

-, vagy pedig azt tudja mondani, és azt akarja mondani,
hogy nincs szükség etnikai feszültségre, és elismeri a
diverzitást, elismeri, hogy él egy olyan erős közösség,
1 millió 300 ezer ember ebben az országban, amely meg
akarja őrizni nyelvét, meg akarja őrizni kultúráját, meg
akarja őrizni vallását, és ezt úgy teszi, hogy nem akar
senkitől semmit elvenni. egyetlenegy román ember sem
lesz szegényebb, nem lesz kevésbé boldog, az esélye az
életben nem fog csökkenni attól, hogy románia az
erdélyi magyaroknak, a romániai magyaroknak, a partiumi, bánsági magyaroknak, a moldvai csángóknak
megadja azokat a jogokat, amelyeket megígért 1918ban gyulafehérváron.
A politikában, ha nem vagy ott, azt mondják: nem
számítasz. nélküled döntenek. nem mindegy, hogy lesz-e
aki felvesse, és ha lehet, érvényesítse egy alkotmánymódosítás esetén, hogy a kisebbségeket fogadják el államalkotó tényezőként, hogy az Alkotmány garantálja a
közösségi jogokat. nem mindegy, hogy a közigazgatási reform alatt a tömbmagyarság – akár a Székelyföldről, akár
a Partiumról beszélünk – meg tudja-e őrizni a befolyását a
közigazgatásban, tudja-e érvényesíteni azt az autonómiaigényét, amely azt jelenti, hogy a bennünket érintő
kérdésekről mi magunk hozunk döntést.
nem szabad úgy tennünk, mintha lennének olyan
kérdések ebben az országban, amelyekről magyar ember
nem beszélhet. nem beszélhet centenáriumról, nem
beszélhet arról, hogy a történelemi múlt bennünket a
barikád két különböző oldalára helyezett, nem beszélhet
decentralizációról, nem beszélhet szubszidiaritásról, nem
beszélhet nyelvi jogokról, nem beszélhet az elrabolt
vagyonról, amelyet mai napig nem adtak vissza, és
próbálják a már visszaadott ingatlanokat újra államosítani, és az újraindított iskolákat bezárni. ezekről magyar
ember nem beszélhet. Mert vannak olyan kérdések ebben
az országban, amelyekről mi nem beszélhetünk, de a
román emberek beszélhetnek? Én azt gondolom, hogy
nincsenek, és ezt nem fogadjuk el. románia 2016-ban
válaszúthoz érkezett és döntenie kell: merre megy? A
rossz irányba, vagy a jó irányba.
Tud ma eszköz lenni a parlament?
Tud eszköz lenni. nem szabad azt a látszatot kelteni, vagy elfogadni azt, amire egyre több kísérlet születik,
hogy a parlamenti politizálás, a parlamentáris demokrácia
értelmét veszítette. egy kisebbség kezében ma mi marad
eszközként? A romániai diktatúrák is megmutatták, hogy
amikor nincs parlamentáris demokrácia, amikor nincsenek
szabadságjogok, akkor a kisebbség helyzete a legrosszabb.
Akkor van a legerősebb megfélemlítés és akkor a
legerősebb az asszimilációs törekvés, akkor a legkilátástalanabb egy kisebbség helyzete.

2016. noveMBer
Az RMDSZ programjában számtalan javaslat és
kezdeményezés van, amely jobbá tenné a társadalom életét.
Az például nagy port kavart, hogy meg kell menteni egyegy várost Bukaresttől – holott ez tulajdonképpen arról szól,
hogy adóink nagy része maradjon helyben, rendelkezzünk
mi az elköltéséről.
Akkor, amikor azt mondjuk, hogy a szubszidiaritás
elve alapján, európai értékek alapján döntési jogot akarunk
a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak, akkor nem
mondunk semmi olyasmit, amivel megrövidítenénk és szegényebbé tennénk romániát. Amikor azt
mondjuk, hogy az adóknak
és az illetékeknek a decentralizálását kérjük, akkor
nem elszakadni akarunk
romániától, hanem azt
akarjuk, hogy amit megtermelnek itt, Csíkban, annak
nagy része itthon maradjon,
és ne egy bukaresti úr, egy
bukaresti hölgy mondja
meg, hogy mikor kell hidat építeni Csíkkarcfalván, iskolát
meszelni Domokoson, vagy éppen utat építeni Madarason.
A helyi közösségek tudják, mikor mire van szükségük. Meg
kell bízni a helyi közösségekben, rájuk kell bízni a pénzt!
A mi parlamenti választási és politikai programunk
a társadalom összes kérdésére választ tud adni, választ akar
adni: gazdasági kérdésekre, szociális kérdésekre, beruházásokra, fejlesztésekre, bérekre és a bérek felzárkóztatására,
egészségügyi kérdésekre, oktatási kérdésekre.
Azt szeretnénk, hogy ha lesz egy alkotmányos és
egy közigazgatási reform, ott, ahol többségben élünk –
például Székelyföldön -, a magyar legyen a második hivatalos nyelv. Másrészt ott, ahol kisebbségben, szórványban
élünk, a 20 százalékos küszöböt le kell vinni 10 százalékra,
illetve ezt egy meghatározott lakosságszámhoz kötni.
Szintén fontos terület az oktatás: miután az elmúlt 26
évben nagyon sok minden történt az intézményépítés terén
– sok intézményt alapítottunk és korszerűsítettünk -, most
a minőségi oktatásra kell helyeznünk a hangsúlyt. nem azt
mondom, hogy a tananyagot meg kell felezni, de a
magolásról egy olyan típusú oktatásra kell áthelyezni a
hangsúlyt, amely révén a gyermekeink boldogulnak a
jövőben. nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakoktatásra is. Szórványprogramunkat folytatjuk, illetve tovább
kell vinnünk a román nyelv oktatásának kérdését is úgy,
ahogy elindítottuk: külön tanterv szerint, külön
tankönyvből, és el kell érnünk, hogy a kiértékelés is külön
kritériumok szerint, külön pontrendszer alapján történjen.
Hiába tanulod külön tankönyvből és tanterv szerint a
román nyelvet, ha a kiértékelés ugyanúgy történik, mint a
román anyanyelvű gyermekek esetében. A készülő oktatási
reformban ezekre mindenféleképpen oda kell figyelnünk.
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A szociális és gazdasági kérdések terén mi azt javasoljuk, hogy 4 esztendő alatt 1250 lejről 2000 lejre kell
emelni a minimálbért. Az embereknek érezniük kell, hogy
a gazdasági növekedés az ő életükben is pozitív, érezhető
változást hoz. A többgyerekes családok támogatását a
munkához kell kötni és ezt adóleírással lehet megtenni: 2
százalékpont minden gyermek esetében. ez a minimum.
Az infrastruktúra nemcsak a közlekedést könnyíti
meg és teszi biztonságosabbá, hanem beruházásokat hoz és
munkahelyeket is teremt.
Mindenünk meglehet, de ha
nincs munkahely, nincs stabil jövedelem, nincs jólét,
hirtelen kisebb lesz a
jelentősége a megszerzett
jogoknak. Az emberek
továbbállnak és munkahelyet keresnek külföldön.
emellett a hazai vállalkozókat is meg kell
segíteni. Mi azt javasoljuk,
hogy a fiatal vállalkozóknak - főleg, akik mezőgazdaságban, vagy ahhoz a területhez kapcsolódó feldolgozó
kisiparban dolgoznak - ne kelljen 3 évig adót fizetniük. ez
munkahelyteremtéssel jár és a vidéki mezőgazdaságból élő
közösségeket erősíti.
ezek a mi politikai programunk alappillérei, amit a
választások után szeretnénk életbe ültetni. ezek mellett természetesen megmarad fontos célként a kivívott jogaink
megőrzése, és ezek kiegészítése.
Ha nagyon röviden kellene megfogalmaznia, mit
mondana, mi a december 11-ei választás tétje, miért kell
minél több magyar embernek részt vennie a választáson?
A december 11-ei választás tétje az erdélyi magyar
közösség jövője.
Ha együtt vagyunk, sikeresek vagyunk. Sikerülni
fog, mert sikerülnie kell, mert olyan idők következnek,
amikor a történelem kereke nagyon gyorsan elkezd forogni
visszafele és nem lesz, aki megállítsa.
Önnek mit jelent Erdély?
erdély az otthonom, ahol születtem és ahol
szeretném, ha a gyermekeim is élnének. egy minden értelemben erős erdély a mi jövőnk. Ha valami jó erdélynek, az jó romániának is: a tágabb értelemben vett
erdély - Bánsággal és Partiummal együtt - mindig is a
gazdaság motorja volt, és jó, ha erdély húzza maga után
romániát, és nem az Ókirályság vonja maga után lefele
erdélyt. A magyarok tiszteletén, a kultúrák, a különböző
nyelvek, különböző hagyományok kölcsönös tiszteletén
nyugvó, gazdaságilag erős és történelmi identitásában is
jól körülhatárolható régió: ez erdély a magyar emberek
számára. erdély az otthon, erdély a jövő!
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Kedves szépvízi lakosok!
Csíkország. A fenyvesek, gyönyörű hegyi legelők, a pityókatermő szántóföldek, a kis- és közepes gazdaságok
hazája. nagytiszteletű Márton áron szülőföldje. Innen indultak óceánon túli karriert befutni és nemzetközi elismerést
szerezni híres matematikusaink, itt tanultak hihetetlen lelkesedéssel muzsikálni kis virtuózaink. néha hideg, néha ködös,
de erre is inkább büszke voltam, bárhol jártam a világban. Csíkország. Az otthonom. Itt születtem, itt nőttem fel, itt neveltek szüleim és nagyszüleim. A közösség. A falu, az utca, az iskola. Tanáraim Csíkszentkirályon és a Márton áron
főgimnáziumban. nekik köszönhetek mindent, ami vagyok. Itt ismerem az embereket, az emberek itt ismernek engem.
otthonosan mozgok ebben a közegben, Csíkországban. Mert ez a Szülőföldem.
Kedves Szépvíziek!
A négy évvel ezelőtt megalakult csíki csapattal indulunk az idei választásokon is, Kelemen Hunor és Korodi Attila
kollégáimmal. Az idei parlamenti választások tétje talán még nagyobb, mint az elmúlt években. A 2016-2020-as időszakra
készülünk, arra a mandátumra, amikor románia megünnepli fennállásának 100. évfordulóját. 2018-ban lesz a gyulafehérvári
nyilatkozat száz éves évfordulója. nem fogadhatjuk el, hogy mások az elmúlt száz évet kizárólag sikertörténetként könyveljék
el. Számon kell kérjük az ott elhangzott ígéreteket, azt, ami azóta sem valósult meg, el kell mondanunk, hogy a mai románia
nem az a románia, amelyre felesküdtek a gyulafehérvári egyesülésen résztvevő szászok, magyarok, románok.
A centenáriumra készül az egész ország. Több tízmillió eurós katedrálist épít az ortodox egyház, ünneplésre
kötelező törvénytervezeteket nyújtanak be buzgó képviselők a parlamentben, a politikától magát függetlennek tartó
miniszterelnök "100 (éves) platformon" kampányol az egyik politikai pártnak. Centenáriumi bizottságokat alakítanak,
alkotmánymódosításra és régiósításra készülnek a nagy politikai pártok. Új időszámítás kezdődik romániában.
nekünk, magyaroknak elsősorban saját értékeink, kultúránk, hagyományaink megőrzését kell bebiztosítanunk.
garanciákra van szükségünk. Ugyanakkor olyan romániát akarunk, ahol a történelmi régiók erősek. Ahol erdély a jövő!
olyan romániát, ahol a család szent és sérthetetlen, a nő és férfi házasságából születő gyerekek állnak az oktatási rendszer
középpontjában. Ahol az általunk befizetett adók településeinket gazdagítják, mert nem szorulunk Bukarest „visszaosztó
jóindulatára”. olyan Székelyföldért kell dolgoznunk, ahová szívesen jön vissza vállalkozni, vagy alkalmazottként dolgozni
a külföldi munkára kényszerült fiatal. Ahová érdemes visszajönni és családot alapítani. De ehhez az rMDSz-nek ott kell
lennie a román Parlamentben. ott kell ülnünk annál az asztalnál, ahol ezek a dolgok eldőlnek.
Kedves Szépvíziek!
Székelyföldért, a vidékért, alcsíki és felcsíki gazdákért, vállalkozni akaró fiatalokért dolgoztam az elmúlt négy
évben. fejlődni akaró diákokat segítettem, építkező önkormányzatok problémáit oldottuk meg, jégpályákat építettünk és
építünk folyamatosan a sportolni akaró gyerekeknek és felnőtteknek. ezt a munkát szeretném folytatni szenátorként,
Kelemen Hunor és Korodi Attila képviselő kollégáimmal. Székelyföldért! erdélyért!
ehhez kérem megtisztelő támogatásukat!
Üdvözlettel, táncZos Barna csíki szenátor

Három ok, amiért december 11-én szavazni fogok
1. nekem fontos Székelyföld, erdély jövője!
Az elmúlt időszak bizonyíték arra, hogy erdély
jövője kizárólag nekünk, erdélyi magyaroknak fontos.
December 11-én a magyar emberek döntés előtt állnak,
az én döntésem világos: Kelemen Hunorra, Korodi Attilára és Tánczos Barnára fogom leadni szavazatom:
olyan személyekre, akik a mi ügyeinkért harcolnak, és
minket, székelyföldi magyarokat képviselnek. orvosként
nem csupán gyógyítok, hanem ezt a közösséget is szolgálom. Tudom, hogy ők is a közösségért dolgoznak, a mi
érdekeinket szolgálják. Én bízom bennük, mindannyiunknak bíznunk kell bennük! Szavazzunk rájuk, hogy
minket képviselhessenek!
2. nekem fontos a magyarok biztonsága!
Újraállamosítással fenyegetik a falusi gazdákat,
az újonnan megalapított iskoláinkat be akarják zárni, nem
beszélve a számos magyarellenes törvénykezdemé-

nyezésről, amelyet parlamenti képviselet nélkül nem
lehetett volna megakadályozni. Az erdélyi magyar
közösséget folyamatos támadások érik, ezt csak a magyar
összefogás tudja kivédeni. Ha a képviseletünk erős, a
védekezés is erőteljesebb lesz! ezért menjen el mindenki
és szavazzon a magyar összefogás listájára!
3. nekem fontos a gyerekeim jövője!
Azt akarom, hogy gyerekeim Székelyföldön,
erdélyben otthon és biztonságban érezzék magukat, legyen elérhető számukra (és mindenki számára) a magyar
nyelvű oktatás. Itt gyarapítsák közösségünket, vigyék
tovább hagyományainkat, kultúránkat. Az összefogást
kell választanunk a gyanakvás helyett, a biztonságot a
félelem helyett. Mutassuk meg: itt vagyunk, sokan
vagyunk és erősek vagyunk! December 11-én szavazzunk gyerekeink jövőjére, Székelyföld jövőjére!
dr. vIkárIus károly-andrás
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Karate sikerek
Három versenyen is jól szerepelt a SIC- Szépvíz Karate- Do klub
csapata az elmúlt időszakban.
Az október 29-30-án Kézdivásárhelyen megrendezett országos
shotokan karate-bajnokságról (WSf), ahol 22 klub több mint 200
versenyzővel volt jelen, sportolóink 1 ezüst- és 2 bronzéremmel tértek
haza.
november 5-én Maroshévízen zajlott a III. remember Cup elnevezésű karate kupa, melyet a maroshévízi Shodan S. e. szervezett. Az eseményre 6 sportklub közel 90 sportolója
nevezett be. A SIC- Szépvíz Karate- Do klub 19 fővel képviseltette magát, akik közt kezdő, középhaladó és haladó
karatékák egyaránt voltak. A 19 versenyzőnk 20 éremmel büszkélkedhetett a verseny végén, ezekből öt arany, nyolc
ezüst és hét bronz volt.
november 20-án, vasárnap a Székelyudvarhelyi
Karate Kupán vettünk részt a rákóczi Centerben. A
Tokukai Karate klub által szervezett, színvonalas
versenyen 8 klub 140 sportolója volt jelen. 25 fős csapatunk 6 arany-, 5 ezüst- és 1 bronzéremmel távozhatott a napfényes iskolavárosból.
A csapat köszönetét fejezi ki a Polgármesteri
Hivatalnak az üzemanyagtámogatásért, a szépvízi
gyermekotthonnak az utaztatásban való segítségért, és
nem utolsósorban a szülőknek, akik jelenlétükkel és
kitartásukkal segítették versenyzőinket.
október folyamán nyílt edzéseken nyerhettek
betekintést az érdeklődők a karate világába. Köszönjük, hogy többen is megtiszteltek jelenlétükkel!
Azokat, akik szeretnének beiratkozni a csapatunkba és ezzel az utánpótlás csoportot erősítenék, várjuk edzéseinkre,
melyek az alábbi időpontokban zajlanak: szerda – péntek 18:00 óra – Szépvíz, sportterem.
Amennyiben bármilyen változás történne az edzések időpontját illetően, arról a csapat facebook oldalán informálódhatnak az érintettek: www.facebook.com/Sic-Szépvíz- Karate-Do
A karate nagymértékben hozzájárul a gyerekek pszichikai és fizikai fejlődéséhez; gyakorlása során a mozgásuk idővel rendezettebbé, harmonikusabbá válik, képesek lesznek kitartóbban figyelni, valamint sikeresen vezetik
le felesleges energiájukat. A karate rövid idő alatt megtanítja a gyerekeket a legfontosabb erényekre, az összetartásra,
kitartásra, tisztességre és mindenekelőtt a nemes küzdelem szabályaira. Az edzéseken való részvétel megköveteli
néhány szabály betartását, így a csoportos gyakorlás során a gyerekek rendet és fegyelmet tanulnak.
a sIc-szépvíz karate-do csapata
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A magyar nyelv napjáról
Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008. december
6-án megtartott IX. tisztújító közgyűlésén graf rezső
javaslatára április 23-át a magyar nyelv napjának kiáltotta
ki, miután 2008-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a
Magyar nyelv Múzeuma.
ezt követően, a Magyar országgyűlés, felismerve
azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb
szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi
ki legjobban (tiszteletben tartva az ország hagyományos
nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a
kisebbségek nyelvhasználatának jogáért) 2011. szeptember 26-án egyhangúlag (339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a magyar nyelvet
hivatalossá tevő törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át nyilvánította a magyar nyelv napjává.
1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a
magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és
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nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. e törvény
többek között kimondta: „1. § Az országgyüléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi leiratok, előadások,
válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek valamint már a
jelen országgyülésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni,
mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni
egyedül magyar nyelven fognak.”
A magyar nyelv napja igyekszik ráirányítani a
közfigyelmet a magyar nép szellemi-kulturális öröksége
és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre.
november 13. tehát alkalmat ad az oktatási, a tudományos és a kulturális intézményeknek, a médiának, az
anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek,
közösségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a
hagyományőrzéssel, a nyelvvédelemmel és - fejlesztéssel
kapcsolatos tudásuk és szándékaik megjelenítésére,
kezdeményezések elindítására.

Ünneplés iskolánkban
Iskolánk nemzeti nyelvünk megbecsülésének kinyilvánításaként, minden évben igyekszik hangsúlyt fektetni e nap morális értékeire, és méltó
keretek között ünnepelni. A tavalyi évben számos, anyanyelvünk ápolását
szolgáló programot szerveztünk erre a napra. Többek között kihirdettünk egy
– a magyar nyelvvel kapcsolatos – plakátkészítő versenyt, melyre nagy számban érkeztek be munkák. A tanulók előzetes utánajárás, hozzáolvasás után
készítették el ezeket a plakátokat, így belekóstoltak a magyar nyelv különböző rétegeibe, megismerkedtek
különböző szaknyelvekkel, valamint a népnyelvvel. A legjobbakat folyóiratokkal, édességekkel díjaztuk.
Továbbá készítettünk egy úgynevezett mesefalat, melyre mindenki csupán egy mondatot írt fel, így a nap
végére elkészült iskolánk tanulóinak közös meséje. A magyar nyelv és irodalom órákat nyelvi vetélkedőkkel
színesítettük, melyben helyet kaptak különböző helyesírási feladatok, activity játékok, szólánc gyakorlatok,
memóriajátékok, nyelvtörők stb. Továbbá a diákok kipróbálhatták magukat a Magyarország, szeretlek! című
tévéműsorból ismert játékokban is.
Az idei év sokszínűségét tekintve nem volt ennyire kiemelkedő,
viszont eszmei értékeiben annál
inkább, hiszen a „Magyar nyelv napja”
alkalmából nyitottuk meg iskolánk
immár teljesen új külsőt nyert
könyvtárát. A könyvtár megnyitása egy
hosszú felújítási folyamat eredménye,
ugyanis iskolánk tanárai szeptember
óta dolgoztak azon, hogy egy meleg,
családias, gyermekbarát környezetet
varázsoljanak belőle, ezzel odacsalogatva a diákokat és motiválva őket az
olvasásra. így november 13. óta iskolánk jelentős könyvállománnyal bíró könyvtára immár nem csupán
könyvkölcsönzésre ad lehetőséget, hanem hangulatos tanórák, szakkörök, különböző szűkebb körű programok
megvalósításának színtere is.
GeGő Boróka,
magyar nyelv és irodalom tanár
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„Csak tiszta forrásból”
Sikeres szereplés, helytállás a csíkvidéki népdalvetélkedőn
XvIII. alkalommal lett megszervezve a „Csak tiszta forrásból” csíkvidéki
népdalvetélkedő diákok számára, november 11-én és 18-án. A megmérettetés első fordulójának a gyermekek háza adott otthont, a megyei döntő pedig a Márton áron gimnázium dísztermében volt. Közösségünket, iskolánkat a borzsovai születésű, a
Csíkszentmiklósi általános Iskola 8. osztályos diákja, Bánfi emőke képviselte. A
versenykiírásban elsősorban helyi anyagot kértek. A fiatalok kortól függően, 10-20 népdallal kellett készüljenek. A listáról két ének került előadásra: egyet a versenyző választott, egy másikat a zsűri. A verseny során elsősorban a tiszta, csengő hangot, a szép
hangszínt, a listán szereplő népdalok értékét és nem utolsósorban az előadásmód hitelességét, meggyőző erejét értékelték.
Az elődöntők több helyszínen voltak megszervezve. gyergyóban a Salamon
ernő gimnáziumban, felcsíkon a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskolában, a
gyímesi versenyzőknek pedig az árpádházi Szent erzsébet Katolikus gimnáziumban.
A csíkszeredai és oldalcsíki diákok a gyermekek házában, Csíkszeredában, az alcsíki
és kászoni versenyzők a csíkszentmártoni Tivai nagy Imre Szakközépiskolában
vetélkedtek. A kétfordulós verseny döntőjében csak az elődöntőben legjobban szerepelt versenyzők, csoportok vehettek részt. Bánfi emőke, mivel kiválóan dalolt az elődöntőben, elsőként jutott tovább korosztályában, a csíkszeredai és oldalcsíki versenyzők közül, a megyei döntőre. november 18-án a megyei döntőben a zsűri (dr. Szalai
zoltán népzene tanár, györfi erzsébet népdalénekes és Haáz Sándor, a Szentegyházi gyermekfilharmónia
karmestere) az értékeléskor, díjazáskor Bánfi emőkének a harmadik legjobb díjat ítélte.
Szeretnék gratulálni Bánfi emőkének az elért eredményhez! Megköszönöm, hogy vállalta a felkészüléssel
járó munkát és méltón képviselte községünket és iskolánkat.
További jó tanulást, kitartást és szép eredményeket kívánok! Isten bőséges áldása legyen életén!!!
IncZe sándor

a szépvízi első osztályos tanulók lestyán emese tanítónővel.
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Sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat Szépvízen
október 25 és 27 között a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági ellenőrzést tartott
községünkben. A háromnapos ellenőrzésnek része volt
egy civilvédelmi gyakorlat is.
26-án reggel 9 órakor a helyi katasztrófavédelmi
bizottság gyűlést tartott a Községházán. A gyűlést ferencz
Tibor polgármester nyitotta meg. A köszöntő után elmondta a jelenlévő tagoknak, hogy egy földrengésszimulációra kerül sor a délelőtt folyamán, amely a
Szépvízi nyirő józsef általános Iskolában lesz megtartva. Beszédében ismertette, hogy mi is a szerepe és a tennivalója ilyen helyzetben a helyi katasztrófavédelmi
bizottságnak. ezt követően a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, Craioveanu gheorghe őrmesterhelyettes tartott egy rövid beszédet ezen
szimulációk fontosságáról.
9 óra 40 perckor megszólalt a sziréna, jelezve a
lakosságnak, hogy községünket katasztrófa sújtotta (esetünkben egy nagyméretű földrengés). A helyi katasztrófavédelmi bizottság tagjai, a Hargita Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője és Szépvíz
község önkéntes tűzoltóalakulatának tagjai a nyirő
józsef általános Iskolához siettek, ahol az iskola
vezetősége és a tanárok már elkezdték a diákok
kimenekítését. Miután a tanulók az előírásoknak
megfelelően elhagyták az épületet, az iskola udvarán kijelölt gyülekezőhelyen sorakoztak osztályok szerint.
ezután a tanárok névsorolvasást tartottak a teljes létszám
ellenőrzése végett. így derült ki, hogy egy diák az épületben maradt (lábsérülést szenvedett). Kuna Csaba Tibor
aligazgató és Bogos Károly iskolai karbantartó hordágyon menekítette ki a sérült diákot, majd a helyszínen
bemutatták, hogyan kell ilyen esetben elsősegélyben
részesíteni, ellátni egy lábsérülést, majd a legközelebbi
orvosi rendelőbe szállítani a sérültet.

Bár az idő nem volt túl kedvező a bemutatóhoz,
a tanulók nagyon fegyelmezettek voltak, hisz megértették, hogy egy katasztrófa az év bármely napján és annak
bármely órájában bekövetkezhet, és nekünk mindig tudnunk kell, hogy ilyenkor mi a tennivalónk.
Kihasználva az alkalmat, hogy a tanulók és a
tanári kar össze van gyűlve, rövid tájékoztatót tartottam
a hordozható poroltókról és azok használatáról, majd
néhány tanuló (sajnos nem mindenki, de a többieknek is
fontos tudni a kezelését) működésbe hozhatta a poroltót.
ezt követően kipróbálhatták a tanulók a tűzoltást: egy általunk meggyújtott tűzre locsolhattak a tanulók a
helyszínre vitt tűzoltóautó tömlőjével.
A szimuláció sikeresnek bizonyult, hiszen a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
„nagyon jó” minősítéssel értékelte a helyi katasztrófavédelmi bizottság munkáját, az iskola vezetősége és a
diákok magatartását és felkészültségét, és nem utolsósorban Szépvíz község önkéntes tűzoltóinak a felszereltségét
és azt a gyorsaságot, amivel tűzesetben vagy katasztrófa
esetén a helyszínre érkeznek, és megbirkóznak az ott
talált veszélyes helyzettel, problémákkal.
ZöldI Gellért
a községbeli önkéntes tűzoltók vezetője
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5 éves a Szépvíz Községbeli nők Klubja
Pontosan 5 éve, 2011. december 1-én alakult a
Szépvíz Községbeli nők Klubja. A klub azzal a céllal jött
létre, hogy a községbeli nőknek, anyáknak, lányoknak,
háziasszonyoknak, nagymamáknak biztosítson kikapcsolódási, tanulási, pihenési, ismerkedési, művelődési,
szórakozási lehetőséget.
öt év után 46 eseményt tudhatunk magunk
mögött, voltunk szervezők, társszervezők, közreműködök, házigazdák.
filmvetítésekkel hívtuk fel a figyelmet az
egészségünkre, a fölösleges gyógyszerszedés negatív hatásaira, az egészséges táplálkozás fontosságára. Meghívott
előadóink közt szerepelt környezetvédelmi szakember:
Csonta lászló, zöldszékelyföld; dr. Imre Kinga fogorvos;
dr. Kiss józsef Attila szülész-nőgyógyász. Süttünk főztünk ottissal, lázár Márta kineziológustól megtudtuk,
hogyan lehetünk jobb szülők.
13 alkalommal tartottunk tematikus kézművesfoglalkozást (húsvéti, karácsonyi, tökfaragó, kokárdakészítő, stb).
Községünkben 2013-ban első alkalommal szerveztünk gyereknapot, nagyon nagy sikerrel.
Két alkalommal szerveztük meg a nők napját, 6
főzőversenyen vettünk részt, kétszer hirdettünk bababörzét. Szakértőktől kaptunk szépségápolási tanácsokat,
ingyenes állapotfelmérésen vettünk részt, kóstoltunk
kávét, két alkalommal tekertünk a földért.
Tavaly négy alkalommal tartott ingyenes életmód tanácsadást Barabás zsolt Adorján (lelkész, pszichológus).
állandó programként több, mint két évig
tornázhattunk együtt Péter emese pilates oktatóval, egy
évig tanultak óvodás gyermekeink játékos angolt Hadnagy Helgával, Kerekítő Mondókás Mókát tartott 0-3 év

közötti gyerekeknek Borota Karola.
Idén első alkalommal szerveztünk Buborékfújó
napot, amelyre a község településein kívül Csíkszeredából is többen ellátogattak.
A kezdeti lelkesedés, az aktív tagok létszáma, az
események gyakorisága az évek múlásával csökkent
ugyan, de a köztudatban és valóban létezik a Szépvíz
Községbeli nők Klubja, amely időről időre előrugaszkodik egy újabb rendezvénnyel, ahova szeretettel
várjuk községünk apraját-nagyját.
Szépvíz községbeli nők Klubja azonosítóval
létezik egy közösségi oldalunk is, melynek közel 500
követője van mára, többségük a községben élő vagy
innen elszármazott nő. Őket rendszeresen informáljuk a
közelgő eseményekről, médiában megjelent, településeinkről szóló cikkekről, hasznos tudnivalókról.
Hálásan köszönjük Szépvíz Község Polgármesteri Hivatalának, hogy rendezvényeinkre a helyszíneket
ingyenesen rendelkezésünkre bocsájtja.
sZakács adél

A dohányzás ártalmairól
A dohányzás a világon a második leggyakoribb halálok. jól ismert adat, hogy a ma rendszeresen dohányzók
fele – kb. 650 millió ember - a dohányzás miatt fog meghalni. Még riasztóbb az a tény, hogy olyan emberek százezrei
halnak meg évente a passzív dohányzás által okozott betegségekben, akik soha nem dohányoztak (a passzív dohányzás a mások dohányfüstjének belégzése, akaratlan dohányzás). világszerte több mint 700 millió gyermek van
kitéve nap mint nap a passzív dohányzás káros hatásainak.
A cigarettafüst főbb mérgező anyagai: a kátrány, nikotin, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok stb. A
cigarettafüsttel bizonyítottan rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe és a szervezetbe, nagyon komoly, akár halálos
légzőszervi, szív- és érrendszeri betegségeket is okozhatnak.
A dohányfüst belélegzésének nincs úgynevezett biztonságos szintje, ezért egyetlen megoldás létezik az ellene
való védekezésre: annak teljes kiküszöbölése, azaz a 100%-osan dohányfüstmentes környezet. Sem a szellőztetés, sem a cigaretta szűrője önmagában, sőt együttesen sem képes a dohányfüst ártalmait elfogadható szintre
csökkenteni.
dr. vItos erIka
családorvos
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Szakáli Tünde lelkigondozó volt vendégünk a
klubban. Tünde azzal a céllal érkezett hozzánk, hogy a
mesék szerepéről, fontosságáról beszéljen a mindennapi
életünkben, hiszen a mesének nem csak a gyerekek
számára van üzenete, hanem mindnyájunk életét egy mese
szövi körül.
A „hogy vagy, hogyan érkeztél” kör után egy
kapcsolati hálót rajzoltunk, mely arról árulkodott, hogy ki
hogyan, kicsodán keresztül kapcsolódott be a klubba?
A háló után Boldizsár Ildikó: A fák titkos szíve
című meséjével dolgoztunk. íme, a mese rövid változata.
„A nyúl egy alkalommal élelem után kutatott, valahol Afrikában. Iszonyatos volt a hőség, s csak az járt az
eszében, milyen jó lenne egy kis árnyék. egyszer csak meglátott egy hatalmas, öreg mangófát. Közelebb húzódott, és
udvariasan engedélyt kért, hogy beléphessen a hűs árnyék területére.
A fa engedélyt adott, a nyúl pedig lehuppant az árnyékba, majd így szólt: “Ó, Kedves öreg fa, hálásan
köszönöm az árnyékod”.
nem sokkal később a nyúl azt érezte, nagyon viszket a háta.
„Kedves öreg fa! – szólalt meg ismét. – „lennél olyan jó és megengednéd, hogy a törzsedhez dörzsöljem a
hátamat?”. A fa így válaszolt: „Természetesen, kedvesem.” A nyúl ezt is megköszönte.
A fa kis idő múlva megszólalt: „nyulacska, te vagy az első teremtmény, aki ilyen tisztelettel és megbecsüléssel
fordultál hozzám. viszonzásul szeretném megmutatni neked a fák titkos szívét.”
Azzal a fa törzséből kiemelkedett egy ajtó, megnyílt, és a nyúl besétált rajta. Alighogy belépett és megpillantotta
a csodálatos kertet, melyhez hasonlót még életében nem látott, földbe gyökerezett a lába. ragyogó lágy fény világított
meg mindent. egy patakocska folyt keresztül a kerten és annak medrében csillogtak az arany és ezüst gyöngyszemek,
drágakövek, gyűrűk. A fákon varázslatos gyümölcsök kínálták magukat és kincsektől roskadozó bokrok pompáztak ezer
színben. A nyúl nem nyúlt semmihez: leült a fűre és csak szívta magába a fa titkos szívének szépségét.
végül a fa megszólalt: „Barátom, te megmutattad nekem, hogy képes vagy megtartani a szavad, ezért szeretnélek megajándékozni. válassz kincseimből valamit, ami tetszik”.
A nyúl örömében ide-oda ugrándozott, végül egy rubintos aranygyűrűt választott és ráhúzta a farkára.
Megköszönt mindent a fának, és megígérte, hogy soha senkinek nem beszél arról, amit látott.
Hazafelé az úton lesben állt a hiéna és meglátta a nyúl farkán a csillogó gyűrűt. Megfenyegette, ha nem mondja
el, honnan szerezte, megöli. A nyúl féltette az életét és elárulta a hiénának, hogyan jutott a gyűrűhöz.
A hiéna azonnal a fához sietett, és képmutató udvariassággal azt kérte, hadd üljön a fa árnyékába, hadd dörzsölhesse a hátát a fa törzséhez. végül a fa megengedte, hogy megnézze a szívét is, miután a hiéna megígérte, nem nyúl
semmihez.
Amint azonban az ajtó kinyílt, a hiéna mohón a fák gyümölcseire vetette magát és teletömte annyi kinccsel a
hátizsákját, amennyi csak belefért. letörte az ágakat, letaposta a virágokat, beleköpött a patak vizébe. Tört, zúzott,
amerre járt.
Amikor a fa már nem bírta elviselni a pusztítás okozta fájdalmat, úgy döntött, bezárja szívének ajtaját, és nem
nyitja ki többé senkinek.
A fény egyszer csak halványodott és az ajtók kezdtek becsukódni. A hiéna képtelen volt menekülni nehéz
zsákmányával, ezért mindent elszórva futott az ajtó felé. Az pedig csukódott, csukódott…”

ez a mese a megbocsájtásról szól. Az időseknek az volt a feladatuk, hogy találjanak a mesének egy befejezést
és ezt mutassák is be. nem kell győzködjek senkit arról, hogy a nagyik nagyon élvezték a feladatot és hogy dicséretreméltóan teljesítettek.
Az estét egy közös imával fejeztük be, mely megkoronázta a szép foglalkozást.
A mai nap ismét egy megerősítés volt számomra, hogy szeretek a harmadik generáció tagjaival dolgozni,
mert tőlük nem csak élettel kapcsolatos leckéket kapok, hanem rengetek szeretetet, odafigyelést, vidámságot és pozitív életfilozófiát is.
ANDRÁS ILDIKÓ
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Szeretetkommunikáció a Szülők Iskolájában
Kelemen levente és felesége, zsóka, családpasztorációval foglalkozó házaspár volt a vendégünk kedden a
csoportban. zsóka és levente a szeretetkommunikációról beszélgetett az érdeklődőkkel. Meghívottjaink általában
párokkal dolgoznak, ezért picit csalódottak voltak, hogy a férjekkel nem találkoztak, de a gyakorlatok végrehajtásával, beszélgetésekkel mindenképp olyan tapasztalatot szereztünk, melyek otthon gyümölcsözőek lehetnek.
Mi is az a szerető kommunikáció?
A szerető kommunikáció nem arról szól, hogy információt adunk át egymásnak
nem arról szól, hogy mindent lenyelünk, tűrünk
nem egy manipulációs eszköz
nem egy problémamegoldó módszer
Hanem az, hogy:
Szabadon és ingyen tudom közölni társam felé érzéseimet, vágyaimat, szükségleteimet, illetve az, hogy szabadon és ingyen meg tudom hallgatni és el
tudom fogadni társam szükségleteit, vágyait.
Az a lényege, hogy a társamat úgy fogadom el, ahogy van, a szavai mögött
arra figyelek, hogy mit is ér számomra ez az ember?
A szeretet kommunikáció akadályai:
általánosítás: „te soha’’, „te mindig’’
Hibás keresése
ítélkezés: „Mert az anyád…”
Kimagyarázás
A másikat teszem felelőssé az érzéseimért
ez csak néhány hasznos információ, ami a foglalkozás alatt elhangzott, s azt gondolom, hogy ezeknek az
információknak akkor lesz meg igazán a hozamuk, ha meg is tapasztaljuk mindennapjainkban a foglalkozáson mondottakat.
Következő foglalkozásunk január 10 -én lesz, meghívottjaink szintén zsóka és levente, a téma pedig:
Konfliktuskezelés. Szeretettel várunk mindenkit s ha valaki a párjával együtt tud jönni, az duplán hasznot húzhat a
foglakozásból.
Amíg a szülők beszélgetnek, addig a gyerekek a szomszéd teremben játszhatnak, hiszen a foglalkozás alatt
gyerekfelügyeletet is biztosítunk.
Most pedig egy szép gondolattal szeretném befejezni, mely azt gondolom, hogy minden kapcsolatnak az
alapja: „Ajándék vagyok a másiknak, a másik az én segítségemmel saját maga lehet”.
andrás IldIkó
csíkszentmiklósi Ifjúsági egyesület

Süssünk, főzzünk valamit!
zölDSÉgeS SerTÉSKArAj
SAjTMárTáSBAn SÜTve
HozzávAloK
80 dkg sertéskaraj (csontnélküli)
1 tasak fagyasztott mexikói
zöldségkeverék
só, bors, kevés fokhagyma
2 tömlős sajtkrém
10 dkg vaj
25 dkg trappista sajt
olaj a sütéshez
A karajt vékony szeletekre
vágjuk, kipotyoljuk majd sózzuk, bor-

sozzuk. egy kevés olajat felforrósítunk, elősütjük a karajszeleteket, majd egy tűzálló tálba helyezzük őket.
Közben a zöldséget ízesítjük sóval,
borssal és egy kevés fokhagymával,
alaposan összekavarjuk, majd egy
kevés vajon megpároljuk. egy
sütőtálat kiolajozunk, lerakunk egy
réteg húst, amelyen elosztjuk a zöldség felét, rányomjuk az egyik
tömlőssajtot, erre jön a második réteg
hús, majd a maradék zöldség és a második tömlőssajt. A tetejére ráreszeljük a trappista sajtot, és 200°C-on
kb 40 perc alatt készre sütjük.
FaZakas JudIt
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„Mert mindenkinek karácsony van!”

jÓTÉKonySágI eST
Szeretettel várunk minden jószívű szépvízi, csíkszentmiklósi és borzsovai embert, a december 21-én, 18 órától megszervezésre kerülő jótékonysági estre a szépvízi sportcsarnokba.
Belépő: egy szeretetcsomag (élelmiszer, ruhanemű,
játék), amelyet az előadásunk végén a rászorulók közt osztunk
szét.
Mindenkit szeretettel várnak a lelkes szervezők!

a nyirő József általános Iskola tanulói

Fotó: Benedek-székedy lilla

Hallgassa
a szépvíz
rádiót!
www.szepvizradio.info

csak a miénk!

a szépvízi kiscsoportos óvodások csáki rozália
és albert tünde óvónőkkel.

