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Tisztelt
községlakók!

Fotó: Bőjte Hajnalka

Lassan eltelik a 2016-os esztendő is, hiszen már csak néhány nap
választ el a szilvesztertől. Az adventi
várakozásban, a szeretet ünnepére várva
ráhangolódunk a karácsonyi ünnepekre,
Jézus születésének örömére. Elcsendesülünk, ami az ilyenkor szokásos év
végi számvetésben is segít. Kiértékeljük az eltelt esztendő eseményeit, a
megvalósításokat, a sikereket vagy a
sikertelenségeket.
Gondolkodtam, hogy hogyan
is nevezhetném ezt a 2016-os esztendőt? A hivatal életében, – talán nem
tévedek, ha azt mondom, – hogy az
ellenőrzések éve volt. Az ellenőrzések
és a választások éve. Gazdaságilag
pedig, mindnyájan tudjuk, hogy egy
viszonylag nehéz esztendőt tudhatunk
magunk mögött. Talán ez a nehézség
szükséges, hiszen összekovácsol és
erőt ad a továbblépéshez.
A huszonegyedik századi bábeli
zűrzavarban úgy érzem, egyre nagyobb
szükségünk van az összekovácsolt, a
sorait záró közösségre. Az elmúlt
időszak bizonyította, hogy képesek
vagyunk erre és szükségünk is van rá.
Igen, szükségünk van a közösség erejére, de csak akkor lehetünk sikeresek,
eredményesek ebben a közösségben, ha
ezért mindnyájan teszünk, dolgozunk.
Hittel és bizalommal egymás iránt és a
közösség iránt.
Ennek szellemében kívánok
közösségünk minden egyes lakójának
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
sikeres, számításaikat beváltó új
esztendőt!
FERENCZ TIBOR
polgármester
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A közösség ereje

bemutató

így is nevezhetnénk a december 11.-i választások eredményét. Azt hiszem, mindnyájunkat meglepett, hogy milyen jó eredményt értünk el a parlamenti választásokon, de főleg a románságot,
hogy milyen sokan vagyunk és mennyire bele szeretnénk szólni a
politikába, az ország sorsának alakulásába. Számomra kérdés, hogy
az a sok szavazó magyar ember a politikába szeretne beleszólni. Azt
hiszem, inkább az ország életének alakulásába, ezáltal befolyásolva
sorsunk, nemzeti közösségünk alakulását is.
Ez a szavazási eredmény megerősített engem, de gondolom
sokunkat, meggyőződésemben, hogy sokan, egy közös ügy
érdekében, nagy dolgokra vagyunk képesek.
Ezúton is köszönöm a parlamenti választásokon való
részvételüket. büszke vagyok az elért eredményekre, büszke vagyok
a közösségre, melynek tagja vagyok.
FERENCZ TIBOR
polgármester

december 9-én a Hargita megyei
Tűzoltóság jóvoltából tűzoltó-bemutatót tartottak az óvoda udvarán. Nagy, nagy élményben volt részünk, ezúttal is köszönjük, hogy
ránk gondoltak.

Karácsonyfa

Hótalanítás

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat falunk, csíkszentmiklós karácsonyfájának
A tél folyamán a polgármesteri hivatal hótalanítja a községi díszítésére, hogy ezzel ne csak a falut tegyük
utakat. Kérjük a lakosságot, hogy havazások idején járműveiket ne szebbé, hanem az otthon készülőket is segíthagyják az utakon, ne állják el a hóeke útját.
sük! :)
ZAKARIÁS ISTVÁN
Szeretnénk ha
alpolgármester
minden gyerek, különös
tekintettel a kisebnyAkönyv
bekre, hozna magával
2016. novEmbEr-dECEmbEr
saját
kezüleg készített
születések:
díszeket.
szépvíz – barcsa denisza, Antal borbála;
A jó hanguCsíkszentmiklós – Gábor Judit.
lathoz forró teával
Elhalálozás:
járulunk hozzá!
szépvíz – pál Teréz, Kopacz Jolán, Nagy magdolna, márkos József;
CsIE
Csíkszentmiklós –Szőllősi Gizella;
Csíkborzsova – Antal Erzsébet, demeter Laszló.
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szépvíz község polgármEstEri HivAtAlánAk
ügyfélfogAdási rEndjE:
Hétfő – csütörtök: 800 – 1500
péntek: 800 – 1400
December 26-án és 30-án
nem lesz ügyfélfogadás a hivatal pénztárában.

Telefon: 0266-325282

A Nádi Suttgó szerkesztősége
jövőre is várja az írásokat, fotókat
községbeli eseményekről
a nadisuttogo@gmail.com
e-mail címre.
Ezúton kívánunk áldott, békés
ünnepeket minden olvasónknak!
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Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány.
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Legyünk boldogok, mert az Isten szeret bennünket!
A karácsonyról már annyi mindent írtak, hogy
az ember néha már azt gondolja, nincs új téma. Ezen
nem is kell csodálkozni, hiszen olyan eseménnyel állunk szemben, ami messze túlhalad minden emberi
bölcsességet. Sőt, ha mélyen belegondolunk a misztériumba – mert valójában titokról van szó – egyszerűen
némák maradunk. Ennek az eseménynek az üzenetét
az ember csupán hitben tudja elfogadni, miközben
rádöbben saját méltóságának és az Isten szeretetének
nagyságára: az Isten emberré vált, hogy odaajándékozza magát az embernek. A kérdés önmagától
vetődik fel: mivel érdemelte
Erőss Anita rajza
ki az ember ezt a szeretetet?
(2014)
milyen Isten az, aki ennyire
megalázza magát?
filozófiai és teológiai fejtegetések helyett mi
egészen egyszerű szavakkal
fejezzük ki magunkat. boldog, kegyelemteljes karácsonyt kívánunk. Kezet
fogunk, üdvözlőlapot küldünk, telefonbeszélgetésben
mondjuk el jókívánságunkat, így az ünnep sajátos
lég-körében újfajta módon
találkozunk rokonainkkal,
ismerőseinkkel, barátainkkal. mindez Isten születésének, emberré válásának a
fényében történik. Amikor
valakinek boldog karácsonyt kívánunk, kifejezzük,
hogy úgy látjuk őt, mint akiért az Isten emberré lett. Ő érték az Isten szemében.
Isten kimondhatatlanul szereti. mintha csak azt mondanánk: légy boldog, mert Isten szeret téged. Ugyanez
a jókívánság kifejezésre juttatja meggyőződésünket,
hogy az élet szebb és gazdagabb, mint ahogyan azt
a mindennapi életben sejtjük. boldogok lehetünk
érdemeinken felül, mert a boldogság forrása nem a
mi érdemünk, hanem Isten szeretete, amely a
megtestesülésben megnyilvánult. A békesség,
amiről az angyalok adnak hírt, konkrét ajándék
az emberi szív számára. Ez is oka annak, hogy
egymást boldognak mondjuk.
A ,,boldog karácsony” az ünnep tartalmára is
utal. Karácsony Jézus születésének a napja. A második

isteni személy, aki kimondhatatlan és nagy Isten, mindenható, mindennek teremtője, aki átkarolja az egész
világmindenséget, emberré lett: gyermekként jött a
világra. Gyermeki alakot öltve kicsivé és sebezhetővé
vált, aki mások szeretetét és segítségét igényli. Az emberiség nehéz történeti pillanatában, az ősbűn
elkövetése után az ember félelmében elbújt az Isten
elől. most ugyanaz az Isten jön hozzá mondván: nem
kell félned, úgy jövök hozzád, mint a barátság és
szeretet koldusa, s nem úgy, mint ítélőbíró és zsarnok.
Ő jövetelével átalakítja a
történelmet. és mivel Isten
közelsége elűzi a félelmet,
történelmi változás áll be
Isten és ember viszonyában:
megkezdődik az öröm időszaka.
Karácsonykor megnyilvánul Isten emberszeretete is. Ha Isten ennyire
szeret bennünket, akkor
nekünk is szeretnünk kell
egymást. Jézushoz hasonlóan mi is meghívást kaptunk
a békességes és szeretetteljes
életre. Hivatásunk, hogy
egymás támasza legyünk.
Ennek ellenére érezzük,
hogy gyakran félelem uralkodik közöttünk. rettegünk
egymástól. Emberi kapcsolatainkat sokszor a bizalmatlanság mérgezi. mindez a
bűn következménye, a régi
sebek megnyilvánulása.
Karácsony segíthet bennünket abban, hogy
szépsége és az isteni szeretet kinyilvánulása által
megérezzük szívünkben a szeretetet és az örömet, és
megszülethet bennünk a bátorság is, hogy embertársunkhoz merjünk lépni, kérve a kibékülést. Hiszen ha
Isten kibékült a világgal, nekünk sem marad más
választásunk. Az isteni szeretet egybeköt bennünket.
Téged is, engem is szeret az Isten. Nincs helye bizalmatlanságnak, sem békétlenségnek. Karácsonyi
jókívánságom is ezen alapul: legyünk boldogok, mert
az Isten szeret bennünket.
GyöRGy MIHÁly-lEVENTE
plénános
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márai Sándor: Négy évszak – december
Ez a hónap az ünnep. mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy letöröltük e jelképes fa egyik ágát.
így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős
dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi színházat, páholyokkal,
színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon,
és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a
marsot. mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet
akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet,
almásrétes és diadal összes ellenségeim fölött.
most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm. öngyújtó nem kell. fényképezőgép, victor Hugo
összes művei, bőrben, zsebkés, melynek gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már, s ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a
marsról is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg egyáltalán nem járok.
mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és
szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket
az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig
ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a módja. megtudtam
azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a költőknek, akik az érzelmek
és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet
szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves
lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.
mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban, nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, s
vásárolni öngyújtót, illatszert, nyakkendőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és victor Hugo összes műveit. Tudom, hogy
mindez reménytelen. mit csináljak? Az ember azt adja, amit tud.

csíkborzsovai beszámoló
l
A borzsovai citerások ez év november 5-én részt vettek a maros
megyei Jedden, immár harmadik alkalommal megrendezett citerások
Találkozóján. felejthetetlen élményben volt részük. Hálás köszönet a
szervezőknek a színvonalas rendezvényért, továbbá a szépvízi polgármesteri hivatalnak a támogatásért.
l
A madéfalvi idősek napja alkalmából szervezett ünnepségen, Fotó: Ferencz Angéla
ványolós András tanár úr és a madéfalvi vegyeskórus meghívására,
díszvendégek voltak és sikeresen szerepeltek citerásaink, a borzsovai hagyományőrző asszonyok, bánfi Emőke és Lakatos
Krisztina kíséretében.
l
2016. december 17-én, szombaton 16 órától a csíkborzsovai kultúrotthonban Hargita megye Tanácsa és a Hargita
megyei Kulturális Központ szervezésében, a Komolyzene Hargita megyének program keretén belül tartott rendkívül
hangulatos hangversenyt a codex régizene Együttes. Az együttes tagjai mosolyt csaltak a közönség arcára szórakoztató
előadásukkal.
l
A borzsovai betlehemesek 2016. december 18-án, vasárnap felléptek a székelyudvarhelyi városházán a
III. Székelyföldi betlehemes Találkozón, majd a Szent család szállást keres című betlehemessel sikeresen szerepeltek
Székelyudvarhely főterén a hagyományos karácsonyi vásáron.
Elmondhatjuk, hogy csíkborzsova közössége kulturális téren, pár jó embernek köszönhetően, egy eseményekben
gazdag évet zárt. Hálás köszönet támogatóinknak és mindazon személyeknek, akik kis falunk közösségéért e téren
tevékenykedtek. Kívánunk a Nádi Suttogó minden olvasójának és minden jó érzelmű, magyarsága és hite mellett kitartó embernek áldott karácsonyt és kegyelmekben, egyetértésben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt a betlehemi kisdedtől!
KOVÁCS KÁROly, KOVÁCS TERéZ
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Négy gyertyaláng, négy kórus
Négy gyertyaláng lobbant fel advent negyedik vasárnapján a szeretet tüzétől és négy kórus éneke csendült fel december 18-án, egyesülve a Száztagú Székely férfikórus karásonyi
előadásban csíkszeredában. Az eseményt a pro cultura Siculi
Közösségek Közti fejlesztési Társulás A.d.I és a csíkborzsovai
férfikórus szervezte.
A csíkborzsovai férfikórus csíkszerdában a majláth
Gusztáv Károly téren megrendezett adventi gyertyagyújtási ünnepségen énekével járult hozzá a jelenlévők adventi lelki készülődéséhez. Ezt követően a Szakszervezetek
művelődési Házában került bemutatásra a Száztagú Székely férfikórus karácsonyi előadása, amelyen felléptek:
Székelyudvarhelyi Székely dalegylet férfikórusa – karnagy Kovács László;
Sepsiszentgyörgyi magyar férfidalárda – karnagy Jakab árpád;
Gyergyószentmiklósi Ipartestület férfikara – karnagy molnár Katalin;
csíkborzsovai férfikórus – karnagyok ványolós András, biró zsolt Imre.
A Száztagú Székely férfikórus nagy szeretettel ajándékozta meg énekével a jelenlévőket és a zene hangjaival
kérte boldogasszony Anyánkat, hogy „Erdélyországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról”.
Az előadás záró akkordjaként pedig több karácsonyi dal csendült fel, amelyektől örömteli és szeretetteljes hangulattal
zárult a rendezvény.
végezetül magunk számára, a kedves falus feleink számára és mindenki számára kérjük a betlehemi kis Jézust:
„Ó betlehem szent gyermeke itt is kér egy sereg
vedd el bűnünk s töltsd be szívünk
Szüless bennünk ma meg!
Karácsony est, az angyal örömhírt énekel,
Ó jöjj közénk, s maradj miénk
Urunk, Emmánuel.”
áLdoTT KArácSoNyI ÜNNEpEKET éS
boLdoG ÚJ évET !
Csíkborzsovai Férfikórus

A „barátságos” baktériumok probiotikumok
A ma embere információözönben éli életét, melyből
sokszor nehéz kihámozni a valóságot. modern életvitelünk,
helytelen étkezési szokásaink és sablonos orvosi gondolkodásunk (túl gyakori antibiotikus terápia) együtt eredményezheti
sok betegség kialakulását.
Probiotikus baktériumoknak – probiotikumoknak –
nevezzük azokat az élő mikroorganizmusokat, amelyek
helyreállítják a normális bélflóra egyensúlyát.
Prebiotikus tápláléknak – prebiotikumoknak –
nevezzük a szervezet számára emészthetetlen rostos
anyagokat, amelyek elősegítik a normális bélflóra
növekedését. A legfontosabb rostokat a gyümölcsök, a zöldségek és a gabonafélék tartalmazzák.
A helytelen táplálkozási szokásaink (kevés rost, sok
cukor), a gyakori vagy egyenesen felesleges antibiotikumos
terápia kiváltják bizonyos gombák és paraziták bélrendszerben való elszaporodását. Ezáltal a bélflóra normál egyensúlya

felbomlik. A szervezet erre haspuffadással, hasfájással, hasmenéssel reagál, felszívódási zavarok és hiánytünetek alakulhatnak ki. A probiotikumok vagy „barátságos” baktériumok
szerepe:
- megakadályozzák a kórokozó baktériumok, gombák elszaporodását,
- elősegítik az emésztést, javítják a tápanyagok felszívódását,
- b-vitaminokat termelnek,
- fokozzák az immunrendszer működését,
- csökkentik az antibiotikumok okozta gyomor- és bélrendszeri mellékhatásokat.
A probiotikumok rendszeres használata javasolt antibiotikum terápia alatt és után, valamint gyomor- és bélrendszeri megbetegedések esetén.
Ebből a rövid ismertetőből is egyértelműen
következik, hogy a betegségek megelőzésében fontos szerepe
van a helyes táplálkozásnak, a kiegyensúlyozott életvitelnek
(mozgás, pihenés, stresszmentesség). csak orvosi utasításra
szedjünk antibiotikumokat !
dR. VITOS ERIKA,
családorvos
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mikulás zavarta meg az idősek klubját
„Igen, virginia, mikulás létezik. olyan bizonyosan létezik, mint a szeretet, a nagylelkűség és az
odaadás, és ezekben bővelkedünk, ebben bontakozik ki
az élet szépsége és valódi örömei. milyen sivár is lenne
a világ, ha a mikulás nem létezne... Nem lenne gyermeki
hit, sem költészet, sem ábrándok, hogy elviselhetővé
tegyék a létezést. Nem lenne örömünk, csak az érzeteink
és amit a szemünkkel látunk. Az örök fény, amivel a gyermekkor betölti a világot, kihunyna. Hála Istennek ő
örökké élni fog. Ezer, tízezer év múlva is élni fog, (...)”
Szerdán a szokásos foglalkozásra készülődtünk,
amikor egy piros ruhás „legény” zavarta meg a
„lányok” ricsaját. váratlan, de szívesen fogadott vendég
volt, aki nagyon messziről érkezett és nem jött üres
kézzel. volt zsákjában minden jó, piros alma, mogyoró,
de gondolom, már mindenki tudja, hogy a mikulásról
beszélek. A mikulás ajándékot hozott a csoporttagoknak
és ilyen jellegű vicces jó tanácsokkal látta el őket, hogy:
mi a hosszú élet titka, hogyan essenek el a jégen
kankóspálca nélkül. A lányok sorban szóban is állhattak
az öreggel és az ajándékok átvétele után öreges dolgokról beszélgettek: hány foga van, vágyik-e még nőkre?

Fotó: István Előd
Jót nevettünk, beszélgettünk, energiával töltődtünk fel és erőt kaptunk arra, hogy egy újabb hétig mindennapi teendőinket elvégezzük és bízzunk abban, hogy
következő héten ismét együtt lehet a nagy csapat.
Sokat tanulok ettől a csoporttól, de azt hiszem az
egyik legnagyobb lecke, amit alkalomról alkalomra
kapok tőlük az az, hogy éljek a pillanatnak, élvezzem az
életet, mert az élet akadályait csak a humor, a jókedv,
vidámság által lehet áthidalni. A.I.

Fotó: Albert Tünde

Fotó: Zöldi Gellért

december 7-én a caritas jóvoltából,
demeter Sarolta közvetítésével, a Szépvízért
Egyesület, a Nyírő József általános Iskola
és a csIE közreműködésével községünk
óvodásai, iskolásai egyaránt örülhettek a
németországból érkező „cipősdobozokban
meglapuló meglepetéseknek.”
Köszönjük a német önkénteseknek,
hogy mosolyt varázsoltak a gyermekek arcára.
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Szállást keres a
Szent család
A szeretet ünnepét mindenki nagyon várja,
kicsik és nagyok egyaránt. Számunkra még egy
okkal több, hogy várjuk az év végét, hogy kilenc
napon át együtt lehetünk egy kis imádságban.
A „Szállást keres a Szent család” a leginkább elterjedt adventi ájtatosság a vidékünkön.
Karácsony előtt kilenc nappal december 15-én,
reggel a rorate szentmisén a pap bácsi megáldja a
Szent család-képeket. Az idén Szentmiklóson három csoport képét áldotta meg. Szokás szerint kilenc család alkot
egy „bokrot” vagy csoportot. Esténként más és más családhoz visszük el a képet, ahol egy napon át az adott család
látja vendégül a Szent családot, melynek jelenlétében a következő imával elmélkedünk:
„örömmel látom házamban a Szent családot. Ünnepe
családomnak, és felejthetetlen emléke szerény otthonomnak. A
jó Isten különös kegyelmének tartom, hogy ma azt a néhány
percet lelkemnek és a Szent család tiszteletének szentelhetem.
A mi házunk Jézus, mária és József szállása. (...)”
A mi csoportunk 2009-ben alakult és azóta annyira az
ünnep részévé vált ez a hagyomány, hogy szinte elképzelhetetlen számunkra enélkül az adventi időszak, amely segít
nekünk bensőségesebben ráhangolódni a karácsonyra, a
megváltó születésére.
Jézus, mária és Szent József áldása kísérjen minden
családot, hogy a Szent család példáját követve eljuthassunk az
örök életre.
Ezúton kívánunk békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
A fiatalok Szent Család csoportja

Karácsonyváró kézműves foglalkozás
december 17-én, 10 órától meghitt, családias hangulatban telt az idei karácsonyváró
kézműves foglalkozásunk, melynek a Sarki bár
különterme adott otthont. Ez alkalommal
elsősorban a felnőttek, nagyobb gyerekek jelenlétére számítottunk, mivel a dekorációhoz ragasztópisztolyt, apró gyöngyöket, csillámport és
egyéb, gyerekek számára veszélyes alapanyagot
használtunk. miközben a szebbnél szebb karácsonyfadíszek készültek, a fiatalok forró csokit, a
felnőttek kávét fogyasztottak, a háttérben ünnepi
hangulatú zene szólt.
Advent a készülődés ideje. felkészítjük
lelkünket és otthonunkat, hogy tiszta szívvel, örömmel, sok-sok szeretettel várjuk a kis Jézus megszületését. Ebben
az időszakban nagy a sürgés-forgás a családban, díszbe öltöztetjük, kicsinosítjuk otthonunkat, takarítunk, sütünk,
főzünk és azon gondolkodunk, mit is adhatnánk ajándékba szeretteinknek, hogyan lephetnénk meg őket. A karácsonyváró kézműves foglalkozáson mi is ötleteket adunk a résztvevőknek, hogy szép és ünnephez illő dekorációkat
készíthessenek.
Boldog, szeretetben teljes karácsonyt kíván mindenkinek a Szépvíz Községbeli Nők Klubja!

8. nádi suttogó
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mikulás járás
A Szépvízi Ifjúságért Egyesület
mikulása az idén is elindult, hogy családokat
meglátogatva szebbé tegye mindeki számára ezt
a estét. Szombat délben sürgött-forgott a csapat,
hogy összeállítsa az ajándékcsomagokat, majd
hétfő délután indult útnak a mikulás és csapata.
puttonyában sok-sok, – adományból származó
– ajándék helyet kapott: tartós élelmiszerek,
édességek, játékok.
minden háznál kedves, melegszívű emberek fogadták a mikulást, az ajtóban már kint
voltak a fényesre tisztított apró lábbelik, a kisgyerekek nagy mosollyal, csodaszép versekkel
és énekekkel kedveskedtek a csapatnak.
felemelő érzés volt megtapasztalni azt a
szeretetet, hálát, kedvességet, amit az emberektől kapott a mikulás és csapata. Látni az örömöt, a kíváncsiságot, a meglepettséget a kisgyerekek arcán. Jó
érzéssel töltött el mindekit, aki segítkezett a Télapónak.
Idén tizenegy családot látogatott meg az ifjúság mikulása. Ezúton is hálásan köszönjük az adományokat, az
önzetlen segítséget azoknak az embereknek, akik nélkül nem indulhatott volna útnak a mikulás!
„Segíteni vagy szeretni, majdnem ugyanazt jelenti,
Hiszen ha segítek valakinek, akkor szeretem,
Ha pedig szeretem, akkor nyilvánvaló, hogy segítek neki.” (Stéphanie)
PÁl EdINA

mikulásjárás
borzsovában
Hála Istennek az idén sem felejtette ki
a borzsovai oviskokat, kisiskolásokat az
ajándékozásból a várva várt mikulás bácsi.
A gyerekek énekkel, verssel, rajzokkal
köszöntötték, a tartalmas csomagokat osztogató mikulást.
Nagyon szépen köszönjük a szülői bizottságnak a fáradtságos munkáját, a helyi
közbirtokosságnak az anyagi támogatást.
ígérjük, nem leszünk hálátlanok, amit megígértünk a jó „öreg” mikulásnak, betartjuk,
hogy jövőre is viszontláthassuk az ajándékozó, szeretetteljes apókát.
KOVÁCS TERéZ
Fotó: Benedek-Székedy lilla

december 6-án a szépvízi óvodásokhoz is eljött a
várva várt mikulás, akinek ezúttal is nagyon köszönjük, hogy
széppé tette napunkat!
A szépvízi óvónők
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Idősek napja Szépvízen
már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas
éveiket.
Az idén is, mint minden évben, Szépvízen is
megünnepeltük az Idősek napját. A megemlékezésre
a Szépvízi Ifjúságért Egyesület rendezésében került
sor 2016. november 27-én.
A vasárnapi szentmise után, a szervezők egy
rövid műsorral készültek az idősek köszöntésére,
amit a helyi sportcsarnokban mutattak be. ferencz
Tibor polgármester és Gábor zoltán plébános köszöntője után két szavalatot hallhatunk vásárhelyi Kingától és Silló
orsolyától. Ezt követően a pozdorka néptáncegyüttes előadását láthattuk. Továbbiakban a csíkvacsárcsi színjátszó
egyesület egy rövid népi komédiát adott elő, melynek címe: A beteg disznó. Ez után a fiatalok egy szál virággal,
emléklappal, kürtőskaláccsal és meleg teával kedveskedtek a közel 60 ünnepeltnek.
Ezúton köszönetet mondunk a Szépvízi polgármesteri Hivatalnak és mindenkinek, aki valamivel hozzájárult
az Idősek napja megszervezéshez.
FIKÓ ERZSéBET

Koszorúkötés
A Szépvízi Ifjuságért Egyesület idén is
megrendezte az adventi koszorúkötő versenyt,
amelyre november 25.-én délután került sor. Az eseménynek a helyi sportcsarnok adott otthont. minden
csapatnak fenyőágat és asztalt biztosítottunk, ahol a
remekműveiket elkészíthették és feldíszíthették az
otthonról hozott díszekkel. A versenyen kicsik és
nagyok egyaránt megmutatták kreativitásukat és
elképzeléseiket az adventi koszorúkötéssel kapcsolatban. A csapatok nagy lelkesedéssel készítették el
saját adventi koszorúikat. A versenyen hét csapat jelent meg. A legszebb alkotásokat díjaztuk.
A verseny végét követően a Szépvízi
Ifjuságért Egyesület idén is nagy lelkesedéssel
készítette el a helyi polgármeseri hivatal elé az óriás
adveni koszorút. A koszorún négy gyertya található,
melyek „meggyújtására” minden vasárnap este
kerül sor. Az adventi koszorú minden család
otthonában megtalálható advent idején ezért is tartottuk fontosnak, hogy a mindenki által ismert
szimbólumot nagy méretben is megalkossuk, így ha
valaki elhalad előtte eszébe jut, hogy mennyire
fontos ünnep a karácsony.
lUKÁCS HENRIETTA-BEÁTA

A Szépvízi Ifjúságért Egyesület nevében kívánunk áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt községünk lakóinak!

10. nádi suttogó

Az elmúlt hétvégén a Szépvízi Ifjúságért
Egyesület hatodik alkalommal rendezte meg a mikulás
floorball bajnokságot a szépvízi sportteremben. Az idei
bajnokságra nyolc csapat nevezett be. Jött két csapat
csíkmadarasról, kettő csíkszeredából, egy csíkcsicsóból, egy Szentmiklósról és kettő Szépvízről:
Sz.I.f.E – Szépvíz
fasza-gyerekek – Szépvíz
Amateur – csíkszentmiklós
Horizont – csíkszereda
drink Team – csíkszereda
cs.f.K – csicsó
madaras – madaras
Lukopukkalaji – madaras.
A bajnokság szombaton (december 3.) reggel 9
órakor indult. A nevezett csapatok két csoportba lettek
felosztva, amelyekben mindenki játszott mindekivel, csoportokon belül. Szoros mérkőzések és még szebb játék
jellemezte a csoportkörök mérkőzéseit. A felosztott csoportok két-két továbbjutója keresztmérkőzéssel döntötte
el, hogy ki kerül majd a kisdöntőbe és a döntőbe.
A végső megmérettetésre a tavaly szintén döntőt játszó két csapat került, a házigazda Sz.I.f.E és a csíkszeredai
Horizont csapatok. A döntő szép tiszta játékot hozott és végül
9-6 arányban a házigazdák nyerték meg a bajnokságot.
Eredmények:
Első hely: Sz.I.f.E – Szépvíz
második hely: Horizont – csíkszereda
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Harmadik hely: madaras
Negyedik hely: cs.f.K – csicsó
A torna pontkirálya Antal Szilárd (Sz.I.f.E.) lett
25 találattal, továbbá Antal csanád (madaras) lett a
legjobb játékos, illetve Nyisztor Szabolcs (Horizont) lett
a legtechnikásabb játékos. A fairplay díj a faszagyerekek csapatát illette, akik példamutató viselkedésükkel érdemelték ki ezt az elismerést.
Köszönet jár a támogatóknak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a rendezvény. Köszönet Szépvíz
Község önkormányzatának, a KArESz Sportnak, a
NorA Sportcentrumnak, Hargita megye Tanácsának és
külön köszönet a Sarki disconak, a Szépvíz rádiónak és
a Nádi Suttogónak!
Köszönjük a részvételt és várunk jövőre is!
GyöRGy OTTÓ
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15 éve alakult a SIc-Szépvíz Karate-do klub
rendhagyó edzésen vettek részt a SIc-Szépvíz Karatedo klub sportolói december 15-én, délután 5 órától. Egyrészt
azért tért el a szokásos alkalmaktól, mert az edzést Incze csaba
3 danos karate mester tartotta, másrészt azért, mert az edzés
végével egy meglepetés születésnapi köszöntés következett. Jubileumi évet tudhat maga mögött a SIc-Szépvíz Karate-do klub,
ugyanis idén 15 éve alakult.
A kedves szülők úgy gondolták, megérdemli a csapat,
hogy közösen megünnepeljük ezt a születésnapot.
meglepetésvendégeket hívtak, az egész csapat részére elegendő
születésnapi tortát készíttettek, és különleges ajándékokkal kedveskedtek. bár a születésnap első sorban csapaton belül került
megünneplésre, a szervező szülők arról is gondoskodtak, hogy
Incze csaba, Tankó Sándor és Horvát Ernő mesterek, akik a
csapat életében első perctől részt vesznek, szintén jelen legyenek
a rendkívüli eseményen. Igazán nagy meglepetésben volt
részünk, sosem feledjük.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a csapat nevében a
szülők kedvességét és hozzáállását, és minden apró vagy nagyobb gesztust, amivel az elmúlt évben is támogatott a helyi polgármesteri hivatal, a közbirtokosságok, a szépvízi gyerekotthon.
Sikeres jubileumi évet tudhatunk magunk mögött. Talán
még sosem volt szám szerint ennyi aktív karatekánk, mint idén,
pontosan 35 tag. Szépvíz, Szentmiklós, borzsova és vacsárcsi
mellett, még csíkszeredából is járnak hozzánk gyerekek. Az év
folyamán két edzőtáborban, egy világbajnokságon, az országos
Shotokan Karate bajnokságon és két románia kupán vehettek
részt a sportolóink. Idén is jelen voltunk a Tusnád ásványvíz
Székely maratonon, ahonnan elhoztuk a Legnépesebb csíkvidéki
Település díjat.
„Az igazi győzelem: győzni önmagunk felett.”
– Uesiba Morihei
mint minden sportklub életében, nálunk is jönnek-mennek a sportolók, ez teljesen természetes folyamat. Az azonban
óriási örömmel tölt el, amikor régi, tehetséges karatekák térnek
vissza hozzánk. Idén két régebbi tanítványunkat üdvözölhettünk
újra a csapatban. Köszönjük, hogy ismét közénk tartoznak.
Az év vége felé hajlamosak vagyunk különböző fogadalmakat tenni, melyeket az új esztendőben szeretnénk
megvalósítani. Ha valaki a sportolást, netán a karatét választaná, kitűnő döntést hoz, mert: rendszeresen sportolni, mozogni – egyszerűbb, mint gondolnád.

rengeteg olyan akadály lehet, amely megnehezíti a
sportolás elkezdését vagy szokássá válását. Ezek között belső
akadályok, hiedelmek is lehetnek („nem fogom bírni”, „nem
nekem való”, „kinek van rá ideje?”, „többet árt az egészségnek,
mint használ”, „drága”, „nehéz megszervezni”, stb.), amelyek
hatására úgy tűnik, hogy a rendszeres mozgás „bonyolult dolog”.
Ezért közelebb kell hozni az emberek mindennapi életébe az
egészséges életmód előnyeit, hatásait, hasznosságát, s érzékeltetni kell, hogy az egészséges életmód nem valami egzakt, bonyolult, megvalósíthatatlan feladat.
n A mozgás az egyik legjobb örömforrás
Az emberek gyakran büntetésként élik meg, hogy mozogniuk kell, pedig néhány alkalom után megéreznék, hogy a
mozgás örömöt okoz, felszabadít, már azonnali hatásként is oldja
a stresszt! bizonyított tény, hogy aki rendszeresen mozog, boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érzi magát és önbizalma is nő!
(„Nem vagy jól? Sportolj!”; „A sport egy lehetőség, élj vele!”)
n A testmozgás a legjobb orvosság
Az emberi szervezet valójában úgy épül fel, hogy egy
mozgásban gazdag életmódot szolgáljon. A „civilizációs” megbetegedések kialakulásának kockázatát fokozza a nem megfelelő
táplálkozás, a krónikus stressz és az elegendő testmozgás hiánya!
n A sportolásra is rá lehet szokni – Legyen a sport a
szenvedélyed!
A szokások automatikusan működnek, és rengeteg időt
töltünk szokásainkkal. Ezek között lehetnek egészségünkre
hasznos és káros szokások egyaránt. A szokások megváltoztatása
nem egyszerű feladat – a legtöbbször egy szokás egy másikra
cserélhető. Az új szokásnak is „helyet kell csinálni”, időben, energiában, figyelemben – ez legtöbbször más tevékenységek
(szokások) csökkentésével, leépítésével lehet.
n Közös mozgás – erősebb barátság.
A közös sportolás lehetőség a rendszeres találkozásra. A
sport, az egészség a közösség és a jövő mindenkinek fontos érték.
olyan élethelyzetben, amikor hirtelen mindenre „kevesebb az
idő”, a rendszeres sport és a barátokkal való találkozás is
veszélybe kerül. A kettőt össze lehet hozni, s így mindkettőt meg
lehet menteni.
minden egyes sportolónknak, hozzátartozóiknak, támogatóinknak és nem utolsó sorban a Nádi Suttogó olvasóinak,
boldog karácsonyt és sikeres új évet kíván, a 15 éves SIc-Szépvíz
Karate-do klub csapata!
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Karácsonyi mézeskalács
A frissen sült mézeskalács mással össze nem téveszthető fűszeres illata jelzi a konyhákban: itt a karácsony.
Sokan vannak, akik a mézeskalácsot hungarikumnak tartják, de a történeti feljegyzések és a régészeti
leletek azt bizonyítják, hogy a mézeskalács készítése
egyidős a méz használatával, és már az ókorban is ott illatozott az ínyenc rómaiak asztalán.
A világ sok országában különböző időszakokban
és helyi tradíciók szerint készítik a mézes finomságot.
régebben sok helyen vallásos ünnepekkor készítették
csak, és részben erősen támogatták, részben viszont a
fűszerek feltételezett izgató hatása miatt saját szolgáiknak
tiltották. A skandinávok és germánok vaddisznó alakú
mézeseket sütöttek a téli napforduló eljövetelekor. A
németek körében nemcsak, hogy nagy hagyománya volt
a mézeskalácsnak, de Európában is rajtuk keresztül terjedt el. Jancsi és Juliska meséje is német eredetű: két
helyi mézeskalácsos konkurenciának szájhagyomány
útján elterjedt története.
A magyar mézeskalácsosság az árpád-házi királyok idején már nyomon követhető – a saját méhészettel
rendelkező kolostorokban formákat, mézes italokat és
süteményeket készítettek. Az egyik leghíresebb magyar
mézes a Tordai mézes pogácsa volt, amelynek
termékenyítő erőt tulajdonítottak. A mézeskalácsok,

figurák formavilága és fűszerezése nagyon gazdag és tájegységenként változó volt. Nagyon sok kalács a formáról
kapta a nevét, például a karcagi korsó, a mézes huszár, a
tükrös szív. Ez utóbbihoz, mint szerelmi ajándékhoz, több
hagyomány is kapcsolódik. Ha a fiú mézeskalács szívet
vett választottjának, és a templom előtt átadta neki, az
egyben a lánykérést, a szerelem érzésének kifejezését is
jelentette. A tészta díszítésének nagyon sok lehetősége
van, de ezek közül a legismertebb az írókázás, amikor
cukorral felvert sűrű tojásfehérjehabbal dísztik a figurákat. A tésztába a fűszerek közül nagyszerűen
illeszkedik a fahéj, a gyömbér, az ánizs, a szegfűszeg, a
reszelt narancs- és citromhéj, de nem árt neki egy csipetnyi őrölt bors sem. manapság már kész mézeskalács
fűszerkeveréket is kaphatunk a boltokban.
Ha megfogadjuk a szakavatott tanácsokat,
belőlünk is válhat profi mézeskalácssütő, legalábbis
karácsonyra – bíztatnak egyes internetes források. Ebből
bátorságot merítve mi is mézeskalács-sütésre vállalkozunk lelkes csapatunkkal december 23-án a sportcsarnokban, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Lehetőség lesz tésztagyúrásra és formázásra, majd
díszítésre is. minden hozzávalót biztosítunk. A jelképes
részvételi díj 1 lej. Tegyük hangulatosabbá a karácsonyi
ünnepet!
BECE KATAlIN
községi könyvtáros

Gyorsan elkészíthető mézeskalács
2 egész tojást egy csésze cukorral és fél csésze
olajjal fehéredésig kavarunk. Ezek után három
evőkanál felmelegített mézet adunk hozzá, egy
kiskanál szódabikarbónát, fahéjt, őrőlt szegfűszeget ízlés szerint, majd lisztet, amennyit
felvesz. általában egy kiló liszt kell ehhez az
adaghoz. összegyúrás után rögtön formázható és
süthető.

oLvASSA Szépvíz KözSéG INTErNETES HoNLApJáT
A WWW.SzEpvIz.EU címEN!
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felhívás a téli időszakra
A téli évszak beköszöntével nő a közúti balesetek,
kihűlés általi elhalálozások száma, illetve a lakóházaknál a
tűzesetek száma is. A Hargita megyei katasztrófavédelemnél
összesített tűzesetek statisztikai adatai szerint a legtöbb
tűzesetet a háziállatok levágásakor és feldolgozásakor használt
nyílt láng, a füstölők nem megfelelő anyagból való építése és
használata, a karácsonyfákon használt villogók, gyertyák, csillagszórók, az adventi koszorúk és a fűtőrendszerek,
füstelvezetők helytelen karbantartása vagy azok elhanyagolása
okozza.
Ezen balesetek és tűzesetek elkerülése és a biztonságosabb téli ünnepek érdekében, egy pár biztonsági intézkedésre szeretnénk felhívni a figyelmüket.
minden évben előfordulnak a karácsonyi ünnep
körül tűzesetek
A tűzesetekből származó tragédiák megelőzhetőek
füstérzékelő felszerelésével. fontos, hogy az érzékelők
működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük. A tűzvizsgálati statisztikák két keletkezési okot regisztrálnak: az elektromos
áramot és a nyílt lángot. A csillagszóró szikrái önmagukban nem
tudják meggyújtani a fát, viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez, vagy a papírdíszekhez – a felizzó, szikrát
vető része meg fogja gyújtani azokat, majd a fenyőfát! A viaszgyertya használatát lehetőleg mellőzzük a karácsonyfán!
Tűzvédelmi szempontból nem javasolt a fenyőfán elhelyezett
gyertyák meggyújtása, de ha már nyílt lángot használunk a fán,
nagyon fontos az elővigyázatosság. Ajánlott alufólia tálcák
készítése a fenyőfára helyezett gyertyák alá, így egyszerre lehet
megakadályozni azt, hogy a viasz lecsöppenjen, vagy a gyertya
eldőljön. Nagyon fontos, hogy a gyertyákat stabilan
rögzítsék. Ha elmegyünk otthonról vagy éjszakai álomra hajtjuk
a fejünket, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, az adventi koszorút, ha ezen a gyertyák meg vannak gyújtva, vagy a karácsonyfát ha ezen égnek a villogók.
pirotechnikai eszközöket csak az arra kijelölt legális
eladóhelyen vásároljunk. Használatuk tűzveszélyes, emellett
hirtelen erős zajt keltenek, ami ijedtséget, balesetet okozhat. A
forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki
felvilágosítást adhat a termék használatáról, amelyeket a balesetek
elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani. A pirotechnikai eszközöket csak a meghatározott időpontban (szilveszterkor), vagy külön engedély alapján lehet használni. A
petárda használata és birtoklása tiltott! A fel nem használt, hibás
vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott
tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza kell szállítani, aki ezt köteles
térítés nélkül visszavenni. pirotechnikai terméket csak hatósági
engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak!
mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj?
A karácsonyfa okozta tűz rendkívüli gyorsasággal terjed, akár egy perc alatt leéghet az egész fa. Egy átlagos méretű
helyiség két-három perc alatt füsttel telítődhet és öt-tíz perc
alatt teljesen kiéghet.
Tűzvédelmi szempontból jelentős előnyt jelent, ha a
lakásban van füstriasztó eszköz, tűzjelző berendezés, illetve
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tűzoltó készülék, ezek elősegítik a kezdeti tűz eloltását. Amennyiben lehetséges, akadályozzuk meg, hogy a tűz oxigénhez
jusson, így a lángok nem terjednek tovább. Erre a célra alkalmas lehet a nem műszálas anyagból készült takaró, pokróc.
A legfontosabb, hogy nem szabad kockáztatni saját testi
épségünket! baj esetén az ember hajlamos a kapkodásra, pánikra.
Gondoljuk át a fentebb leírtakat, s ezek tükrében tegyük meg a
szükséges lépéseket családunk biztonsága érdekében!
Azonnal tárcsázzuk a 0761 130 217 (önkéntes
tűzoltók) vagy a 112-es telefonszámot, hívjuk a tűzoltókat!
A fűtési eszközök biztonságos használatának
szabályai
országszerte, minden évben több halálesetet okoz
a szén-monoxid-mérgezés, ami pedig megelőzhető a
fűtőberen-dezések, kémények rendszeres karbantartásával,
ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid-érzékelő felszerelésével. fontos, hogy az érzékelők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat
elvégezzük.
Legyünk óvatosak és körültekintőek, amikor nyílt
lánggal üzemelő fűtő-, melegítő- vagy főzőkészüléket
használunk. csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. A gázfogyasztó-berendezések üzemképes, biztonságos állapotban
tartása a tulajdonos, üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni arról, hogy a berendezés műszaki biztonsági
felülvizsgálatát kétévenként szakember elvégezze.
Ellenőriztessük rendszeresen szakemberrel a
tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelő fűtőkészüléket.
Ne a berendezés közelében tároljuk a fűtőanyagot.
fűtőanyagot csak a kihűlt állapotú fűtőberendezésbe
szabad tölteni. Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, moszt stb.)
üzemelő berendezés közelébe éghető anyagot nem szabad
tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és
vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés
ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés
tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a
salakot lehetőleg lehűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe (fém vederbe). forró hamut tilos üríteni épületben
vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet
okozhat, pl.: száraz aljnövényzet. A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad
használni.
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelő- és
fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.
Nem helyezhetőek el berendezési tárgyak a fűtőtestek
és a hozzá kapcsolódó füstelvezető csövek közelében. A gyermekeket tartsuk távol a fűtőberendezések újratöltésekor. A
tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor
győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így
megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés. A tartalék folyékony
tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül. A gázzal üzemelő
tűzhelyet ne használja fűtés céljára (nem biztonságos és
mérgező gázok keletkezhetnek).
villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a
hálózatot, közelébe éghető anyagot nem szabad helyezni.
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Ne használjon villamos berendezést, ahol az vízzel érintkezhet.
Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel
a magas hőmérséklet, illetve a nyílt láng égési sérüléseket
okozhat.
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy olcsó munkát
ígérő „szakember” bevonásával javítani a gázfogyasztó
készüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő
szakismeret és jogosultság szükséges.
A karbantartás és ellenőrzés fontossága
Az épület fűtésrendszerét, kazánunkat és kéményünket célszerű még a fűtési idény kezdete előtt átvizsgáltatni.
Ajánlott még az ősz elején megtenni ezt, amikor a mesterek
még nem olyan leterheltek, mint az első hideg napokon,
amikor sokan szembesülnek az első problémákkal.
Az erre kijelölt szervezet szakemberei a kéményeket
éves gyakorisággal ellenőrzik. Saját biztonságunk érdekében
tegyük lehetővé az ellenőrzést, engedjük be a kéményseprőt! A
hibás kéményt igyekezzünk minél előbb megjavíttatni és csak
ezután használni.
mit ne tegyünk: ne próbáljuk házilag magunk, vagy
szakember nélkül javítani, takarítani a kéményt, mert ahhoz
speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
mire figyeljünk: a kémény használaton kívüli bekötőés tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen
lezárva kell tartani. Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne
takarjuk el a szellőzőket. Ha zárt helyen gázszagot vagy
szúrós, fojtós égéstermékszagot érzünk azonnal szellőztessünk, zárjuk el a gázvezeték főelzáró szerelvényét, ne
használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt (villanykapcsoló, telefon, gyufa, stb.). Hagyjuk el a helyiséget, kintről
telefonon értesítsük a gázszolgáltatót.
Ha fejfájást, émelygést érzünk: szellőztessünk, zárjuk
el az égéstermék visszaáramlását okozó készüléket, menjünk
szabad levegőre.
időjárási nehézségek
Az év ezen szakában a hideg és a hó is sok gondot
okoz, ezért plusz feladattá válik a hóeltakarítás és síkosságmentesítés a ház körül. Lombhullás után tisztítsuk ki az
esőelvezető csatornákat.
Havazáskor gondoljunk arra, hogy a ház körüli járda
síkosság-mentesítése kötelező. Első lépés a hóeltakarítás,
amelynek a megfelelő hólapát és seprű fontos kelléke. A bejárathoz tegyünk nedvszívó lábtörlőt! második lépés a
síkosság megszüntetése. A fahamu és a salak rendelkezésre áll
e célra. Napjainkban a felületek sózása, fűrészporos behintése
az általános eljárás. A só használata terheli a környezetet, kifejezetten káros üledékes kőzetek alkalmazásánál, de hosszú
távon a betonburkolatok is megsínylik alkalmazását. Ennél
jóval kedvezőbb a fűrészpor használata.
segítségnyújtás krónikus betegek, várandós nők,
egyéb ellátásra szoruló személyek számára
Különösen fontos, hogy a krónikus betegek, várandós
kismamák, vagy más olyan személyek, akik rendszeresen
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gyógyszert szednek, vagy egyéb kezelésre szorulnak,
felkészüljenek a téli rendkívüli időjárási körülményekre. Javasolt, hogy állítsanak össze „készenléti csomagot”, amelyben
megtalálják gyógyszereiket és a kezeléshez szükséges eszközöket, hogy ha hosszabb ideig elzárja településünket a hó,
akkor is tudjanak magukról gondoskodni, vagy tudjanak
megfelelő helyről segítséget igényelni.
A várandós nők a szokásosnál is gondosabban készüljenek fel a váratlan elindulásra a megfelelő csomag
összekészítésével. Amennyiben a kismamát magángépjárművel szállítják a kórházba, elindulásukat és az útvonalat
jelezzék a kórház felé.
valamennyi esetnél javasolt, hogy a betegek,
kismamák a közvetlen szomszédaikat tájékoztassák
helyzetükről – a szomszédok legyenek figyelemmel a rászorulókra főleg az egyedül élő idősekre és hívjanak segítséget,
ha rendkívüli eseményt tapasztalnak.

Ez alkalommal kívánok Szépvíz község önkéntes
tűzoltóalakulatának nevében áldott, békés karácsonyt és
egészségben gazdag boldog új esztendőt a község minden
lakójának!
ZöldI GElléRT
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