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eltemettük A fArsAngot

A közösségi lAp
születésére

A borzsovai hagyományőrző
csoport, amely néhány éve a szépvízi fiatalokkal közösen őrzi a farsangtemetés hagyományát, immár
harmadik alkalommal búcsúztatta a
telet február 27-én, vasárnap Szépvízen. Felemelő érzés volt a szépvíziek vendégszeretetét tapasztalni,
velük együtt mulatni, mókázni. Ez
tulajdonképpen egy „cserevásár”
volt a csoport és a helyi lakosok között. Mi biztosítottuk a jó kedvet, a

ez is

faluból kifüstöltük a rossz telet,
jöhet a tavasz és a Húsvétra való készülődés, ők pedig biztosították a finomságokkal roskadásig megrakott
asztalokat és a szívből jövő fogadtatást.
Köszönetemet szeretném kifejezni
azon csíkborzsovai és szépvízi fiataloknak, akik felpártolták ezt a hagyományt,
valamint köszönet a házigazdáknak a szívélyes fogadtatásért.
Kovács Károly

‘48-bAn történt

Egy időben két irányból tört be
az ellenség a székbe: a Maros völgyén Hévíz felől, valamint a Tölgyes-szorosnál. A gyergyóalfalvi
lelkész 1848 október 20-án sürgős
tudósításban értesítette a határőrezred otthon maradt őrségének egyik
tisztjét, hogy a maroshévízi románok felfegyverkezve beütöttek Gyergyóba s rabolni kezdtek. A pap
segítséget kért, mire Csáki határőrhadnagy a pálfalvi, delnei, borzso-

vai, szentmiklósi, szépvízi, vacsárcsi
és göröcsfalvi „honn levő férfiakat”
Szépvízre rendelte, hogy „a védelem tekintetetében a szükségesek
megtörténhessenek”. Bár a határőrezred Agyagfalván, illetve ennek
egy zászlója Magyarországon tartózkodott, a helybeliek mozgósítása
sikeres volt: a maroshévízieket sikerült gyorsan szétszórni, és a szék határán túlra űzni. (Egyed Ákos: Erdély
1848-1849)

A március 15-i ünnepségek
progrAmjA A 8. oldAlon

Tisztelettel köszöntöm községünk lakóit, olvasóinkat, újonnan megjelenő havilapunk hasábjain!
Íme, eljött az ideje annak is, hogy saját községi
újságot jelentessünk meg, amely havi rendszerességgel értesít minden egyes lakót a községben történtekről, közérdekű eseményekről, időszerű
kérdésekről. Ezen lap, vagyis a nádi suttogó elindításánál az volt az egyik legfontosabb szempont,
hogy minél szélesebb területet érintsen, minden
községünkben fellelhető gazdasági, szociális és kulturális ágazattal foglalkozzon. A lap névadáskor is
az a szándék vezetett, hogy a nevet községünk minden faluja magáénak érezze és mivel a Nád az
egyetlen olyan dűlő, amelyet közösen használ valamennyi településünk, szinte magától adódott,
hogy a Nádi Suttogó fogja elsuttogni, vagyis halk
hangon világgá kürtölni életünket.
Amikor megfogalmazódott a lap megjelenésének szükségessége, találkozóra hívtam mindazokat,
akiknek jelenléte, tevékenysége meghatározó községünk életében: plébánosainkat, a tanügyi intézmények
képviselőit,
az
orvosokat,
a
közbirtokosságok és az ifjúsági szervezetek képviselőit, a kultúrával és a sporttal foglalkozókat, a
szarvasmarhatartó egyesületek elnökeit. Mindanynyian támogatásukról biztosították az induló lapot,
és hozzájárultak javaslataikkal, írásaikkal már az
első lapszámhoz is.
Azt szeretném, ha ez a lap mindenkihez szólna,
mindenki megtalálná benne az érdeklődési, érdekeltségi körének megfelelő írást, és talán még ennél
is fontosabbat: a mindannyiunkat érintő eseményekről, a közösségi élet fontosabb mozzanatairól
szóló beszámolókat.
Kívánom, hogy ez a frissen világra jött lap
„nagyra” nőjön mindnyájunk örömére, egy olyan
lappá váljon, amelyben mindenki helyet kap, amelyet mindenki magáénak érez, érdeklődéssel forgat.
Erre a lehetőség adott, hiszen olvasóinktól és leendő
szerzőinktől minden véleményt és javaslatot, vagy
akár szigorú bírálatot is szívesen fogadunk.
Lapunk támogatója Hargita Megye Tanácsa és
személyesen Borboly Csaba elnök úr. Köszönet
érte!
Végezetül engedjék meg, hogy a Nádi Suttogónak hosszú életet, olvasóinak pedig minden jót,
erőt, egészséget kívánjak!
Ferencz Tibor
polgármester
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közérdekű:
területAlApú támogAtás

A község polgármesteri
hiVAtAlánAk AdAtAiból
Az önkormányzAti testület áltAl elfogAdott hAtározAtok :
1. sz. határozat - 2011. január 11. – Szépvíz község
éves tagdíjának elfogadása a „Harvíz” fejlesztési
programjába
2. sz. határozat – 2011. január 11. – A 2011-es évi
helyi adók és illetékek értékének módosítása
3. sz. határozat – 2011. február 14. – A 2011-es évi
helyi költségvetés elfogadása

AnyAkönyV
2011. jAnuár-február
A Mezőgazdasági és intervenciós Kifizetési Ügynökség (ApiA)
az érdekeltek tudomására hozza,
hogy az „Egységes Területalapú Támogatásra” vonatkozó kéréseiket
2011. március 1. és május 16. között
adhatják le. Amennyiben a gazda a
támogatási kérést késve, vagyis
május 16. után nyújtja be, az
ügynökség minden munkanapra 1%os büntetést alkalmaz. A kéréseket
2011. június 10. után már nem fogadják el!
f ontos

újdonságok

Az idei év több újdonságot is
hoz e téren. A területalapú támogatások kapcsán tartott felkészítőn elhagzottak szerint azok az idős gazdák,
akik az előző években kérték a támogatást, de betegségük miatt képtelenek megművelni a támogatott
területet, most egy orvostól hozott
igazolással visszaléphetnek az öt

évre kötött szerződésben vállaltaktól
anélkül, hogy visza kéne fizessék az
eddig megkapott támogatásokat – tájékoztatott Gál Antal, a szépvízi közbirtokosság elnöke.
ugyanakkor fontos tudni, hogy
az idei évtől a területek többségét teledetekciós módszerrel (légifelvételekkel) ellenőrzik majd, így nagyon
fontos, hogy a valóságban is az a kultúra kerüljön a földbe, amire a támogatást kértük. Amenyiben a
nyilatkozatban foglalt adatok és a légifelvételek nem egyeznek, úgy büntetésre kell számítani – hívta fel a
figyelmet Gál Antal.
Szépvíz község lakói kéréseiket
leadhatják 2011. március 15-től –
munkanapokon 9,00 és 16,00 óra között a polgármesteri Hivatal 12.
számú irodájában.
Bővebb információkat az érdeklődők a www.apia.org.ro weboldalon kaphatnak.

A szépVízi polgármesteri hiVAtAl
ügyfélfogAdási rendje:
Hétfő – Csütörtök:08,00-15,00
péntek: 08,00-14,00

Az

Telefon: 0266325282
Fax: 0266325203

Adó - és illetékirodA
felhíVásA
Azon személyek, akik a március 31-ig (10,00 óra) kifizetik a 2011-es
évre megállapított épület-, terület- és járműadó teljes összegét, 5 százalékos
kedvezményben részesülnek.
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VállAlkozások
A polgármesteri hivatal nyilvántartásában szereplő vállalkozások:14 kereskedelmi egység, 7
fafeldolgozó egység, 3 vendéglátó egység, 2
fodrászat, 1 gyógyszertár, 2 orvosi rendelő, 1
fogorvosi rendelő, 1 állatorvosi rendelő, 5 tejbegyűjtő központ. (Megjegyzés: A polgármesteri
hivatalnál nem jelentkezett be minden vállalkozó, ezért ezek az adatok nem tükrözik teljesen
a valóságot.)
LáToGASSA MEG A KözSéG HoNLApjáT

www.szepviz.eu

nAdi suttogó - Szépvíz község havilapja, kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala, felelős kiadó: Ferencz Tibor
szerkesztők:daczó dénes, daczó Katalin; munkatársak:Balogh Krisztina, , Erős Enikő, Gábor zoltán, Gál Antal, Gergely Géza, György Beáta, izsákSzékely Lóránt, Kelemen zsuzsa, Kovács Károly, Kuna Csaba-Tibor, péter piroska, Silló Gábor, dr.Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, Timár Katalin;
tördelő: daczó dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
nyomda: Alutus Csíkszereda; A megjelenést támogatja: Hargita Megye Tanácsa; Megjelenik 1300 példányban
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kosArAsbál
borzsoVábAn

Több mint hatvan házaspár részvételével került megrendezésre szombaton,
február 12-én a hagyományos kosarasbál.
A rendezők külön köszöntötték a jelenlevő
legidősebb házaspárt, Abos Simont és feleségét,
Klárát, a legifjabb házaspárt, Sárig Ferencet és
feleségét, piroskát. Az előbbiek 1971. szeptember 22-án, az utóbbiak 2010 szeptember 18-án
kötöttek házasságot.
A tombolahúzás szerencsés nyertesei több
mind huszonhat nyereménynek örülhettek. A fődíjat, a helyi közbirtokosság által adományozott
3m3 fát Kovács László és felesége Emese nyerte
el. A legszebben feldíszített kosárért járó elismerést a szépvízi Kovács Tiborné, Franciska érdemelte ki.
A jókedv és a mulatság reggelig tartott. Köszönet a résztvevőknek és persze a rendezőknek:
a Bocz és a Szente házaspárnak.
Kovács Károly

jó hAngulAtú bál
szépVízen
Február 26-án Szépvízen is megtartották a
hagyományos farsangi kosaras bált. A rendezvényt az idén is péter Frédi és Marika valamint
Mihály László és irénke szervezték.

FArSANGTEMETéS
KépEKBEN
A borzsovai hagyományőrzők és a szépvízi fiatalok az idén
is elbúcsúztatták a telet. A Szépvíz utcáin tartott mulatságon készült felvételekből válogattunk.
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hármAs egyházközség

Évszázadokon keresztül Csíkszentmiklós, Szépvíz és Borzsova egy egyházközséget alkotott. Szentmiklóson a
templom kerítésének egyik bástyáját ma
is szépvízi kapunak hívják. Ezen a kapun
jártak be ugyanis a szépvíziek a templomba.
Szépvíz 1901-ben külön egyházközség lett. Borzsova ma is Szentmiklós filiája.
Mivel érdemes mindhárom közösségről külön-külön is szólni, azért most csak
Szentmiklós történetét szeretném röviden bemutatni.
Szentmiklós ősi egyházközség.
Első említése 1332-ből és 1334-ből való.
A vatikáni levéltár adatai szerint istván
nevű papja adózott a pápának.

Ebben a korban épülhetett az
első templom román stílusban. Félreértés
elkerülése végett megjegyzem, hogy a
román stílus nem a románoktól származik. A korai középkorban az európai építészetre jellemző félköríves záródású
templomokat jelöli.
Az 1400-as években épült a második

templom gót stílusban. A mai templom
1777 és 1784 között épült barokk stílusban. A mostani templom tornya még az
előbbi gótikus templomból maradt fenn.
Endes Miklós történész szerint: „egyike
a legszebb és leghatalmasabb XV. századi gótikus csíki tornyoknak.”
A templomot magas kőkerítés veszi
körül, amely az 1500-as, 1600-as években épülhetett. Lőrései belül tágasak,
kívül pedig összeszorulnak, hogy az ellenség a szűk nyíláson nehezen tudjon
belőni. A templom ugyanis nemcsak lelki
menedékhely, de védőbástya is volt a betörő ellenség ellen
A csíki falvakat többször pusztították
a Moldovából betörő tatár csapatok.
Szentmiklóssal kapcsolatban megemlíthetjük az 1694-es tatár betörést. Ekkor
tűnt fel hősiességével egy nemes lófő
judit nevű lánya, aki öreg szüleit védelmezve kilenc tatárt levágott, míg végül ő
is a tatárok csapásaitól holtan rogyott
össze.
A templomnak öt harangja van.
Híres az 1216 kg-os nagy harangja, amelyet udinében öntöttek 1925-ben. A kis
harangot Brassóban öntötték 1689-ben.
1992-ben megrepedt, de a templom oldalhajójában őrizzük, mint értékes emléket.
A plébánia épülete két részben épült.
A régebbi része 1847-ből való, újabb részét pedig 1907-ben építették.
Anyagilag nagyon jól állt a hármas
egyházközség, hiszen évszázadokon át
ide tartozott a Gyimesek nagy része. Az

1700-as évektől kezdve moldovai csángók telepedtek be a Gyimesek völgyébe,
akik árendát fizettek az egyházközségnek. A gyimesi vám és vesztegzár intézménye, valamint alkalmazottaik is bérlői
voltak az egyházközségnek. Így az 1800as évek közepére Csíkszentmiklós megyéje a Csíki-medence leggazdagabb
egyházközsége lett, amint ezt Benkő Károly, az első csíki monográfia szerzője jelezte.
Az 1661-es és 1694-es tatár betörések következtében nagyon visszaesett a
lakosság száma. domokos Kázmér ferences atya 1657-ben azt jelenti rómába,
hogy a hármas egyházközségben 1450
személy van. Szintén domokos Kázmér
adatai szerint a három községben 1670ben csak 560 lélek volt. Viszont az 1750es években életbe lépett egészségi
intézkedések révén jelentősen nőtt a lakosok száma. Az 1850-es összeírás idején Szentmiklóson 954, Borzsovában
505 és Szépvízen 1899 személyt találtak.
összesen tehát 3.358 fő volt a hármas
egyházközség lakossága. jelenleg, a
2010-ben kiadott Millenniumi sematizmus szerint, a hívek száma Szentmiklóson 1030, Borzsovában: 605 és
Szépvízen: 1641. összesen tehát 3.276
lélek.
Ezt a kis ismertetést csak bevezetőnek szántam. Majd következik Szépvíz és
Borzsova története, valamint e hármas
község népének mindennapi élete.
GerGely Géza

plébános
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b AllAdák
iskolAi fArsAng borzsoVábAn
fekete - pirosbAn és csíkszentmiklóson
„Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az
éneklő népek, a mítoszalkotó népek, a
varró asszonyok és a faragó emberek,
mert az ember hal ki velük.” (Juhász Ferenc)

2011. február 25-én a helyi iskola szervezésében zajlott a balladamondók versenye. A vetélkedőre évek óta meghívjuk a csíkszentmiklósi
és csíkszentmihályi iskolák hetedik és nyolcadik
osztályos diákjait is.
A rendezvény fő célja: a magyar balladaköltészet megismerése, megértése, továbbadása, s
ezáltal az anyanyelv ápolása, a legparányibb, a
legárnyaltabb rezdüléseinek megértése. Ez a
világ a Kőmíves Kelemennék, Kádár Katák,
Budai ilonák, ágnes asszonyok világa, akik
elénk tárják minden – erkölcsileg pozitív és negatív – tulajdonságainkat, szembesítenek önmagunkkal. Szereplőik hétköznapi emberek, akik,
valamilyen oknál fogva, mély lelki drámákat, kiélezett helyzeteket élnek meg. Emberi nagyságuk
abból fakad, hogy belátják hibáikat, és reménykednek a megbocsátásban.
Az előadáson ezt a tragikus világot érzékeltette a fekete-piros öltözet, a hangulatvilágítás,
de mindenekelőtt az előadásmód, amely a versenyzők körében évről-évre egyre magasabb
színvonalat ér el. A tizenkét balladát mondó diák
felemelő és ünnepélyes hangulatot teremtve varázsolta elénk e műfaj szépségét. A versenyt díjazás követte, könyvvel és édességgel távoztak a
balladamondók, felejthetetlen élménnyel a balladahallgatók.
PéTer PirosKa
magyartanár
VárjuK ÍráSAiKAT A
nadisutogo@gmail.com
CÍMrE

Idén is, akárcsak az előző években, számos farsangi rendezvény zajlott a község tanintézményeiben.

A csíkszentmiklósi óvodában
minden gyermek részt vett a farsangi készülődésben. Kekszgombóc
készült, amely a másnapi ünnepségen a kisóvodások asztalára került.
Ekkor az otthonról hozott jelmezekbe öltöztek be a gyerekek, majd
az óvónők irányításával versenyjátékokat játszottak.
A kisiskolások is lelkesen ünnepeltek. A legötletesebb jelmezeket
díjazták a tanítók. A mulatság az
osztálytermekben folytatódott szórakoztató játékokkal, tánccal.
Csíkszentmiklóson az általános
iskola nagyobb diákjai számára az
iskola tornatermében szerveztek farsangi ünnepséget. A legtöbb tanuló
várta ezt a napot, mert a saját ötleteit, kreativitását bizonyíthatta úgy
a jelmezek, mint a jelenetek elő-

adása terén. A legjobban előadott jeleneteket, legötletesebb jelmezeket
díjazták.
Csíkborzsovában az óvodások
és kisiskolások együtt ünnepelték
meg a farsangot, jelmezekbe öltöztek és bemutatkoztak. Ezt követően
a gyermekek számára az óvónénik,
tanító nénik különböző játékokat
szerveztek Minden intézményben
hozzátartozott az ünnepséghez a farsangi fánk is.
Néhány éve a szépvízi és csíkszentmiklósi iskolák tanárai együtt
is farsangolnak. Az idén Csíkszentmiklóson szerveztek mulatságot,
amelyre a nyugdíjas pedagógusokat
is meghívták.
Kelemen zsuzsanna
tanár
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gyűjtsünk

VizsgálAtokhoz

gyógynöVényeket!

Napi orvosi gyakorlatunkban gyakran tapasztalható, különösen epe-, gyomor- vagy húgyúti panaszok eseten, hogy pácienseink önként úgy döntenek, hogy echográfushoz fordulnak.
utólag derül ki, hogy megfelelő előkészítés hiányában az echográfus nehezen vagy egyáltalán nem tudja a vizsgálatot elvégezni. Sokan érdeklődnek rendelés közben is, amikor hasivagy epe- echográfiás vizsgálat elvégzését javasoljuk, hogy
szabad-e táplálkozni, vizet inni vagy egyáltalán gyógyszert bevenni a vizsgálat előtt. Éppen ezért, napi orvosi munkánk és betegeink segítésére összeállítottam egy útmutatót az
echográfiára jelentkezők részére.

áltAlános tudniVAlók

IlluSzTráCIó

útmutAtó echográfiás

Nagy általánosságban az javasolható, hogy mindenki tartsa be az
orvosa által előírt gyógyszerek pontos szedését abban az esetben is, ha
azokat közvetlenül az echográfiás
vizsgalat előtt kell bevennie. Ebben
az esetben kis mennyiségű vízzel
lehet bevenni a gyógyszert, lehetőleg kerülni kell a szénsavas folyadékot, ez ugyanis ellenjavallt, mivel a
gyomor-béltraktusban
puffadást
okozhat befolyásolva ezáltal a képalkotás minőségét. élelmiszer fogyasztása, főleg amely befolyásolja
az epeürítést (tojás, csokoládé) megnehezítheti a máj vagy epeutak vizsgálatát.
Néhány gyakorlati tanács: hasi
echográfiai vizsgálat esetén (például
epekő) 6-8 órával a vizsgálat előtt
nem szabad ételt fogyasztani, lehet
viszont nem szénsavas folyadékot
(vizet) inni. Közvetlenül a vizsgálat
előtt a húgyhólyag telített kell legyen: két órával a vizsgálat előtt a
hólyagot nem szabad kiüríteni és kötelezően kb. 400 ml folyadékot kell

meginni. Terhes nők echográfiai
vizsgálata esetén fél órával a vizsgálat előtt két pohár szénsavmentes
vizet kell inni, és nem szabad a hólyagot kiüríteni.
Medence, vese, prosztata és
húgyhólyag vizsgálatakor fél liter
szénsavmentes folyadékot kell fogyasztani egy órával a vizsgálat
előtt. Ebben az esetben is érvényes,
hogy a hólyagot nem szabad kiüríteni.
általános hasi és kismedencei
echográfiai vizsgálat esetén nem
szabad 6-8 órával a vizsgálat előtt
étkezni, a vizsgálat előtt egy órával
pedig fél liter szénsavmentes folyadék (víz ) fogyasztása kötelező.
A diabetesben (cukorbetegségben) szenvedő betegek az echográfiás
vizsgálat
időpontjától
függetlenül a diabetológus útmutatásainak megfelelően kell hogy táplálkozzanak és inzulinos kezelésüket
elvégezzék.
dr.viKárius Károly
családorvos

Vidékünkön a gyógynövénygyűjtésnek nagy múltja, kultúrája, hagyománya
van. Nagyon sokan ismerik, használják a
természet ezen csodáit, viszont kevesen
tudják, hogy a gyógynövények gyűjtése
és termesztése külön szakértelmet kíván.
A legjobb gyógyhatást a frissen szedett
gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell
arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon gyűjtsük és szárítsuk: gyökereket
kora tavasszal vagy ősszel, leveleket virágzás
előtt és alatt, termést a teljes érés idején, virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük – állítja a
szakirodalom. Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk. A gyűjtést lehetőleg
napsütéses időben, a növény száraz állapotában
(eső és harmat felszáradása után) végezzük.
Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót
vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni,
mert a növény befülled és a szárítás közben megfeketedik. Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján,
nagyforgalmú autópályák vagy utak, ipartelepek,
illetve vasúti töltések környékén.
szárítás: a gyógynövényeket szárítás előtt
ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy
papíron terítsük szét, árnyékban, szellős, meleg
helyen szárítsuk (például padláson).
A gyökerek, nedvdús termések, kérgek teljes
kiszárításához, még feldarabolt állapotban is
mesterséges hőre van szükség. A hőmérséklet
ilyenkor sem lehet 35 °C -nál magasabb.
tárolás: csak teljesen száraz növényeket
tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket,
kartondobozokat,
textilzsákokat használhatunk. Védjük a
nedvességtől,
a
fénytől és fémekkel
való érintkezéstől olvasható a Wikipédia jótanácsaiban.
Rovatunk következő részeiben a környékünkön található
gyógynövényekből
mutatunk be néhányat.
Timár KaTalin
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lAbdArúgás mindszenten

pogányhAVAs
A hét csodA között
A zöld SzékelyFöld Egyesület szervezésében zajlott az elmúlt hónapokban
egy internetes vetélkedő. Fő célja Székelyföld természeti értékeinek népszerűsítése volt.

kok lettek, a döntőben kikaptak a
tornagyőztes mindszenti Nagy istván általános iskola csapatától. A
kisdöntőben a szentmiklósi csapat
vereséget szenvedett a gyimesfelsőloki domokos pál péter iskola csapatától, így negyedik helyezést ért
el. A hazai pálya előnye megmutatkozott, hiszen a mindszenti gyerekeknek lehetőségük volt megfelelő
teremben készülni.
izsáK-széKely lóránT

A hónAp fotójA
Az elmúlt évben szépvízi fotótáborban vették részt a csíkszeredai Tanulók Házának fotó szakos diákjai Kristó róbert fotóművész-tanár vezetésével. A tábor alatt készült felvételekből
havonta közlünk fényképeket. A tábor anyagából várhatón kiállítás is nyilik a Községháza pincéjében.

demeter láslzó felVétele

A szépvízi Nyirő józsef általános iskola és a Csíkszentmiklósi általános iskola 5-8. osztályos
fiúcsapata részt vett a megyei iskolás labdarúgó-bajnokság oldalcsíki
és gyimesi selejtezőjén február 18án, Csíkmindszenten. Az izsák-Székely Lóránt és Mihály imre
testnevelő tanárok által elkísért csapatok a második, illetve a negyedik
helyezést érték el a hat részt vevő
csapat közül. A szépvíziek másodi-

pogányhAVAsi látkép
A Székelyföld 7 csodája vetélkedőre több természeti-turisztikai látványosságot is jelölt egy
szakemberekből álló csoport. Ezek között volt
pogányhavas-teteje is. A verseny döntőjébe is beszavazták a községünk területén lévő pogányhavast, amely végül is a harmadik helyen végezett
666 szavazattal, így lett Székelyföld hét csodájának egyike.
székelyföld hét csodájA

Szelídgesztenye liget (690)
Borzonti nyíres (667)
pogányhavas teteje (666)
Csókás-Veczer (664)
Sólyomkő (659)
Marosvásárhelyi Botanikuskert (657)

Vicc-sArok
koVács károlytól
Mári néni levelet ír katona fiának. Bizony
nem kenyere az írás az öregasszonynak, így a levélben csak ennyi áll: „édes fiam, mű jól vagyunk, a marhák az istállóban, csak te hiányzol.
Tudod-e, disznónk még nincs, de ha hazajössz,
az es lesz.”

r ákossi á gnes

felVétele

A székely legény katona, levelet ír a szüleinek: „Kedves szüleim, hál’ istennek jól vagyok,
melynek párját kendeknek es kívánom. Nincs
szükségem semmire, csak arra kérem, hogy a
csomagba a csürkét úgy csomagolják bé, nehogy
a pálinkát elrúgja, mert akkor a pénz mind elázik.”
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A mi hőseink

Balogh ignácnak az 1848-as forradalomban való részvételéről Endes Miklós Csík-,
Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig című
könyvéből dokumentálódtam. Ebben a
könyvben Endes Miklós a Balogh ignác elbeszéléseit forrásanyagként használta és a
forradalomban való részvételéről a következőket írja: 1848. május 19-én a csíki 1-es székely határőrezred tagjaként Gyulafehérvár
mellett felesküdt a forradalom lobogójára.
Több ütközet után 1848. szeptember 21-én
Arad mellett a szenttamási sáncoknál zászlótartóként harcolt, és a harcokban tanúsított
vitézségért hadnaggyá léptettek elő.
Mint hadnagy Futakon harcolt. Az aradi
ütközet után, a piski hídnál zajlott nagy ütközetben való szerepéért, a szervezőkézségéért, a rendfenntartásáért és a bátorságáért
főhadnaggyá leptettek elő.

koVács ignác felVétele

Balogh Ignác honvéd főhadnagy 1822-ben született Csíkborzsovában Balogh János és
Balogh Erzsébet földműves szülők gyerekeként. 1856-ban vette
feleségül a csíkborzsovai Kovács
Borbálát. 1890-ben halt meg. Sírja
a csíkborzsovai kápolna temetőjében található.

A hősök emlékműVének ünnepélyes leleplezése 2005-ben
A világosi fegyverletétel után Havasalföldre menekült, ahol a törökök fogságába
esett. innen kiszabadulva, hazaérkezésekor
elfogták, majd két évi vizsgálati fogság után
szabadon engedtek.
Szülőfaluja Balogh ignác hősiességét értékelve úgy döntött, hogy iskolája az ő nevét
viselje. Az ünnepélyes névadó ünnepségre
1998-ban került sor a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 1913/1998-as határozata alapján.
Az alkalomból az iskola homlokzatára emléktáblát helyeztünk el a következő felirattal:
Szép szabadság! óh, sehol sincs
E világon oly becses kincs,
Mely tenálad nagyobb volna,

Vagy tégedet kipótolna.
(Csokonai Vitéz Mihály)
Készült 1998. június 14-én, az 1848-49es forradalomban hőstetteivel kitűnt Balogh
Ignác honvéd főhadnagy emlékére.
Minden évben március 15-én a falu
megemlékezik nagy hőséről, s vele együtt
arról a tizenhét borzsovai szabadságharcosról
akik részt vettek az 1848-as forradalomban.
2005-ben elkészült a hősök emlékműve,
azóta a falu itt rója le kegyeletét a nagy elődök előtt.
erőss eniKő-mária
tanítónő

A március 15-i ünnepségek progrAmjA
borzsoVA
9.00 Szentmise a borzsovai katolikus templomban
10.00 Ünnepi műsor a hősök emlékművénél
- ünnepi beszédek
- az iskolások műsora
- koszorúzás

csíkszentmiklós

11.00 Ünnepi szentmise
- ünnepi beszédek és koszorúzás a hősök emlékművénél
- petőfi és a forradalom - az iskolások előadása a művelődési házban

szépVíz

18.00 Ünnepi szentmise
- ünnepi beszédek és koszorúzás az 1848-as emlékműnél
- a Nyirő józsef iskola diákjainak megemlékező műsora
lapunkkal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a nadisuttogo@gmail.com címre, vagy jelezhetik a Polgármesteri
Hivatal titkárságán. Következő lapszámunk várhatóan április 10-én jelenik meg. lapzárta mindig az előző hónap utolsó
napja.

