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SzéPVÍz közSég HAVILAPJA VII. éVFOLyAm, 4. SzÁm, 2017. ÁPRILIS
János László festménye a régi szépvízi községházáról, amelyet eredetileg iskolának építettek.
Nagy Gyöngyi felvétele
Ferencz Tibor tulajdona

Szépvízi „Nyírő József” Általános Iskola

165 éve becsengettek, 110 éve felépült, 25 éve a névadásnak…
„Emlékek a számok tükrében” lesz a címe a „Nyírő József” Iskola ünnepségkörének, mely a májusi hónap
folyamán csúcsosodik ki. Rég készülünk erre az ünnepkörre: nyakkendőkészítéssel, rajzokkal, megemlékezésekkel,
írásokkal egyaránt. Régi tanítóink, diákjaink emlékeiből szeretnék idézni kezdő momentumként:
50 év távlatában: „Vallom őszintén, hogy az iskola a tanítás–tanulás–nevelés színtere. Az iskola szóhoz a
legtöbb ember a tanulás szót társítja. Osztályfőnöki óráimon végeztem néhány felmérést. Többek között arra voltam
kíváncsi, hogy mit szeretnének a tanulók. Íme néhány gondolat a diákok tollából: kevesebb tantárgy és tananyag;
órákon legyen több gyakorlás, ne csak elmélet; lazító „beszélgetés óra”; iskolán kívüli tevékenységek.” (Póra Irma)
Nyolc év Szépvízen: „Lassan húsz éve lesz annak, hogy eljöttem Szépvízről, de mindmáig szeretettel gondolok vissza az
ott eltöltött évekre, hálás vagyok az ottani tapasztalatokért, melyek mindmáig hasznomra vannak. A hármas évforduló alakalmából pedig a lehető legjobbakat kívánom az iskolának, amelyhez szorosan kötődik életem nyolc éve. ” (Potozky László)
Én iskolám, köszönöm…„Ha kérdezik: hol indultál utadnak? – ezt az iskolát nevezd meg itt! – melyben lehettek
gondok és hibák, de érte vád soha ne érje őt, mert gyökered és törzsed csak neki köszönheti, hogy megélt s egyre nőtt.”
(Szemlér Ferenc)
Folytatás a 3. oldalon.
KENÉZ SZILÁRDA, iskolaigazgató
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Riasztási gyakorlat

Az Országos katasztrófavédelmi Felügyelőség április 18 és
21 között riasztási gyakorlatot tartott. A gyakorlat az ország minden
megyéjére kiterjedt és célja a vészhelyzet esetén használatos
szirénák, hangszórók és figyelmeztető berendezések üzemképességének felmérése volt.
A PROCIV 2017 elnevezésű akció során a riasztási gyakorlatok kedden kezdődtek. Délelőtt 10 és délután 3 óra között az
országban megszólalt a katasztrófariadó, amely öt, egyenként 16
másodperces szirénahangból állt, köztük 10 másodperces szünettel.
Csütörtökön, április 20.-án, Hargita megyében is sor került
a gyakorlatra, így községünkben is megszólaltak a szirénák. Reggel
9 órakor községünkbe érkezett a Hargita megyei katasztrófavédelmi
Igazgatóság által kijelölt három tiszt, akik a gyakorlat idején stopperórával mérték a Helyi katasztrófavédelmi Egység reakcóidejét,
megfigyelték a sziréna működését és azt, hogy a gyakorlatnak
(a katasztrófa típusának) megfelelő riasztási kódjelzést használtuk-e.
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Tűzesetek
Április hónapban két tűzesethez is riasztották a szépvízi önkéntes tűzoltókat.
Az első riasztást április 6-án késő este
23:07-kor kaptuk. A tűz Szépvízen a Rákosi
úton keletkezett. A helyszínre érve láttuk,
hogy két gazdasági épület lángol. Az egyik
istállóból sikerült a gazdának időben
kimenekíteni az állatokat, de a második
épületben sajnos egy ló elpusztult. A lángokkal a helyi önkéntes tűzoltócsapat 20
tagja, a csíkszeredai tűzoltóság és a csíkvacsárcsi önkéntesek több mint másfél óráig
küzdöttek.
A második riasztás április 12-én
délelőtt 8:25-kor érkezett. A szomszédos
községben, Szentmihályon gyulladt ki egy
lakóház. községi önkénteseink ott is szép
számban jelentek meg és nyújtottak segítséget.
ZÖLDI GELLÉRT

Felhívás
községünk polgármestere és alpolgármestere is
figyelemmel követte a gyakorlatot

AnyAKönyV
2017. áPriLis

értesítjük a lakosságot, hogy akinek
kéményseprésre, kéménykarbantartásra
van szüksége, érdeklődhet az alábbi telefonszámon:
– 0745428560 Lakatos Vince –

születések:
szépvíz – Bejan Roland-Andrei, Búzás klementina
Csíkszentmiklós – András Eszter
Csíkborzsova – Sárig Ottó
Elhalálozás:
szépvíz – Tőke József
Csíkszentmiklós – Péter Irén
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Varza Ferenc – Buzás krisztina
Balázs Hunor – Ferencz Ildikó
Szőcs Lóránd – László krisztina
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: Albert Tünde, András Ildikó, András Róbert, dr. Balogh Attila, Demeter Emőke-gizella, Fazakas Judit, Ferencz Angéla,
gábor zoltán, györgy mihály-Levente, Incze Sándor, kenéz Szilárda-Ágnes, kovács károly, kovács Teréz, Lakatos István, Németi
katalin, Szakács Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, dr. Vikárius károly, dr. Vitos Erika, zakariás István, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. Korrektúra: Ferencz márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. megjelenik 1450 példányban.
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Szépvízi „Nyírő József” Általános Iskola

165 éve becsengettek, 110 éve felépült, 25 éve a névadásnak…
Folytatás az 1. oldalról.
Visszatérés: „különös feladat
volt abban az iskolában tanítani, ahol
nyolc évig diák voltam. Első alkalommal félénken léptem át a bejárati
ajtó oly régóta ismert küszöbét. érdekes felnőttként, együtt dolgozni kollégákkal, akik valamikor tanáraid
voltak. Jó érzés volt azt tapasztalni,
hogy azok az emberek, akik átadták
nekünk a tudást elfogadtak, befogadtak és minden helyzetben biztos támpontot jelentenek mind szakmai, mind
emberi szempontból.” (Bogos mária)
Hálásan gondolok vissza
rád: „Régi iskolám, az én drága
„hamuba sült pogácsát adó” iskolám!
Hálásan gondolok vissza rád, ahogyan vártál a nagy ajtódat kitárva, hogy átlépjem küszöböd. Igaz, féltem, azért is, mert olyan nagynak tűntél, de lassan évrőlévre megszoktam falaidat, folyosóidat, termeidet. Eszembe jut a sok színes, vidám emlék, a kacagások, újra átélem őket,
minden kis zugod emlékeztet valamire.” (Tifán Veress Edit)
Nagy ünnepre készülünk, 165 éves az oktatás itt Szépvízen, 110 éves az iskolaépület és 25 éve fogalmazódott
meg az akkori tanári karban a névadás.
kedves olvasó, fogadja tőlünk szeretettel ezt az ajánlót, az emlékfoszlányokat, visszatekintéseket, mellyel
fejet hajtunk az elődeink előtt. S ez az ünnepkör egyre inkább felébreszti bennünk a kérdést, hogy mIRE VALÓ Az
ISkOLA?
Szentgyörgyi Albert gondolatával zárnám:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog.”
KENÉZ SZILÁRDA, iskolaigazgató

Pünkösd
Uram, jó nekünk itt lenni!
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, bár
nagyon sokszor nem tudjuk hová tenni a Szentlélek Isten
működését. Az Apostolok cselekedetei leírja az első
pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét, de kérdés, ma mit
tudunk ezzel kezdeni. Tudjuk azonban, tapasztaljuk, hogy
mennyire szükségünk van a mindennapokban az erősítésre,
bátorításra, lelkesítésre.
Jézus megígérte, hogy a Szentlélek megtanítja a
tanítványokat mindenre, minden felismerésre, hogyan kell gondolkodniuk, beszélniük, cselekedniük. A Szentlélek megváltoztatta az apostolokat. A lanyhulók csapatát tanúságtevők
csoportjává változtatta. Az Istennel való kiengesztelődést tapasztalták meg, és azt hirdették tovább. megváltozott az Istenről
alkotott képük és az új Atya kép erősödött meg bennük
olyan erővel, hogy erről már nem hallgathattak.
Az Egyház mindig is átélte a tanítványok helyzetét.
A félelem néha arra késztette, hogy azonosuljon a világgal.

A Szentlélek az Egyház-történelem folyamán is mindig
képes volt megújítani Egyházát. Ez adott erőt mindig a
megújulásra, így napjainkban is.
A mi életünk megújítója a Szentlélek. Ellanyhulunk,
bezárkózunk, akárcsak az apostolok. követjük a világ
értékrendjét, nem kutatjuk az igazi értékeket. Bár felismertük, és tudjuk, mégsem követjük vagy nincs bátorságunk hirdetni az evangéliumot. Akik ezt megtették: a
társadalom nonkonformistáinak csapata, a halál ellen az
életnek, igazságtalanság helyett az igazságosságnak,
békétlenség helyett a békének hirdetői, a szeretetlenség
ellen a szeretet apostolai. A Szentlélek indít arra, hogy
észrevegyük a másikban is Isten képét, lemondjunk saját
magunkról, kényelmünkről, jót mondjunk a másikról, megbocsássunk a másiknak, békességet hirdessünk.
Imádkozzunk, kérjük a Szentlelket, hogy árasszon
el bennünket is élettel, lelkesedéssel, bátorsággal úgy, mint
az apostolokat az első pünkösdkor!
GyÖRGy MIhÁLy-LEvENTE,
plébános
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májusi ünnepélyes események
Szépvízen
Immár évek óta hagyomány nálunk Szépvízen, hogy az elsőáldozásra készülőket bemutatjuk. Idén a bemutatásuk április 30-án volt, míg az elsőáldozási ünnepség május 21-én lesz. Azért tesszük ezt, mert úgy látjuk, hogy
az érintett gyerekek igazi ünnepként élik meg a bemutatást is, nagyon készülnek rá és természetesen nagyon lelkesednek is ezen ünnepért, hiszen ez igazán értük történik. Székely ruhába öltözve jöttek a hittanterembe, innen ünnepélyes
körmenetben vonultunk be a templomba és ők a főoltár előtt foglaltak helyet.
Szentmise kezdete előtt a plébános egyenként név szerint szólította őket, mindenki jelen szóval válaszolt:
Antal József Balázs, Balázs Dezső, Bálint Vivien, Bogos Barbara mária, Bogos Ernő gáspár Endre, Bogos Orsolya,
Buta mihály, Deák Brigitta, Deák Szilvia, Fazakas Benedek, Fazakas Izabella, gábor katalin, gergely Endre, Imre
Endre, kuna Lőrinc, Nagy Nóra, Petrás Levente, Silló Csenge, Simon Antónia Hermina, Szatmáry Alpár, Szőcs
Attila, Vaszi Livia és Vándor Tamás. Ők 23-an.
Ezek után minden gyerek rövid verset szavalt el a szembemiséző oltár előtt, majd ennek végeztével Pál
katalin hitoktató tanárnő minden gyerek nyakába egy megáldott színes rózsafűzért tett. Szentmisével folytatódott a
vasárnapi ünnepségünk.
május 7-én Anyák napi ünnepséget tartunk, köszöntjük az édesanyákat.
május 14-én Sebestyén Péter marosvásárhelyen szolgáló atya délelőtt 10 órakor ünnepélyes ezüstmisét celebrál. Szép és megható ünnepség az ezüstmise.
május 19-én, délelőtt 10 órakor bérmálás lesz Szépvízen.
május 21-én elsőáldozási ünnepség.
május 28-án 25 és 50 éves házaspárok megáldása és az 50 éves kortársak találkozója, ez az un. Nagyjubileum.
Igy szalad el május hónap, tele szebbnél-szebb ünnepekkel!
GÁboR ZoLTÁN
plébános

Csíkszentmiklóson és Borzsovában
május 7-én, vasárnap délelőtt 9,30 órakor elsőáldozás Borzsovában.
május 14-én, vasárnap elsőáldozás Csíkszentmiklóson délelőtt 11 órakor.
május 15-én, hétfőn délelőtt 10 órakor bérmálás lesz Csíkszentmiklóson.
május 15-én, hétfőn bérmálás lesz Borzsovában délután 5 órakor.
május 21-én, vasárnap – örökös szentségimádás Borzsovában.
május 25-én – Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele.
május 28-án, vasárnap Csíkszentmiklóson 50 éves kortárstalálkozó délelőtt 11 órakor.
Az egyházközségünkben Csíkborzsovában május 7-én 12 kis harmadikos járul először szentáldozáshoz:
Abos zalán, Balog Boglárka, Balog Szende, Bilibok melinda, Erőss Orsolya, gegő Ábel, geréd Lehel, Sárig Ákos,
Tankó István, Tóth Barna, Tóth Szabolcs, Vaslobán Alex.
Csíkszentmiklóson május 14-én 17 kis harmadikos járul először szentáldozáshoz: Ábrahám Ádám, Erős
Dóra, Erőss Anita, Erőss Apolka, Erőss Áron, Erőss Imre, Erőss Tamara, kusztora Enikő, Osváth Balázs, Péter
kinga, Salamon Henrietta, Szakács Réka, Székely Dorottya, Szentes Adolf, Tamás Anita, Tankó Rita, Vándor
zsanett.
Csíkszentmiklós egyházközségében 2016. október 3-án kezdtük meg a bérmálásra való előkészületet.
Akkor 76-on jeleztek, hogy szeretnének a bérmálási felkészítőkön részt venni és a bérmálás szentségében
részesülni. 68-an maradtak – Csíkszentmiklóson 50, Csíkborzsovában 18 –, akik rendszeresen részt vettek, kitartottak
és részesülni fognak a bérmálás szentségében 2017. május 15-én.
GyÖRGy MIhÁLy-LEvENTE
plébános
Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat, amelyek a községben
készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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Szálak, melyek összekötnek
Olvasom a hírt, miszerint a parajdi tájház anyagát, több évtizedes munka gyümölcsét, ki kell költöztetni
azokból a termekből, melyek eddig helyet adtak a kiállításnak. A tárgyak elköltöztetésére való felszólítás okát nem
ismerem, tehát érdemben nem tudok véleményt nyilvánítani. De tény az, hogy a Polgármesteri Hivatal, az iskola
igazgatósága és a tájházat működtető nyugdíjas óvónő közötti feszültség a tárlat bezárásához vezet. Talán érintettségem okán is, a hír megdöbbentett. Egy község néprajzi kiállítása számolódik föl, mert valakik vélt vagy valós
igazukból nem engednek. Nem képesek egy magasabb cél, mondhatnám igazság, érdekében megoldást találni a
problémára. „mindenkinek igaza van, csak szerre.” – mondja a közmondás. Na ezeket az „igazakat” kellett volna
egyeztetni egy pozitív megoldás irányába!
Ennek az esetnek a kapcsán jutottak eszembe a nálunk megvalósított dolgok. és megnyugodva elmondhatom,
hogy a községben, a falunkban szinte magától értetődően támogatásra talál az, aki a közösség érdekében akar cselekedni. Az önkormányzat, a közbirtokosságok, az egyházi vezetők, mi, a közösség tagjai lehetőségeink birtokában
segítjük a jó ötletek megvalósítását. Ha csak Szentmiklóst veszem alapul sem kevés azon rendezvények, intézmények
száma, mely létrehozásához közösségi összefogás szükségeltetik és az induláshoz is arra volt szükség. Így jött létre
a Szentmiklósi Iskola Egyesület, az ifjúsági szervezet, valósult meg a tájház, jelenhetett meg három könyv, stb.
Hogy mennyire fontosak az életünkben ezek a dolgok talán, nem is tudatosul bennünk. Természetesnek
tűnik, hogy elmegyünk egy foglalkozásra, leemelünk egy Szentmiklósról szóló könyvet a polcról, megdicsérjük a
gyereket, mert díjat nyert a tanév végén, kisétálunk barátainkkal a kolbászfesztiválra, vendégeinket elvisszük a
tájházba, stb. A fontos dolgok bennünk játszódnak. A szívünkben, a lelkünkben. megerősödnek azok a láthatatlan
szálak, melyek összekötnek s ugyanakkor rögzítenek, mint a horgony a hajót.
Ezért sajnálom a parajdiakat. meglazították azt a bizonyos horgonyt.
LAKAToS ISTvÁN

Ez a nap más, mint a többi
megható kis ünnepségre került sor Borzsovában 2017. április 22.-én, amikor falunk legidősebb embere,
geréd margit néni 98. születésnapját ünnepelte gyermekei, unokái, ismerősei... egyszóval szerettei társaságában.
kis falunk citerásai és énekesei meglepetést szereztek marcsa néninek, egy pár énekkel köszöntötték a
kultúrházba lépő ünnepeltet, aki meghatódva fogadta a gratulációkat a népes társaság részéről.
községünk polgármestere is üdvözletét fejezte ki a még mindig meglepő szellemi frissességgel bíró idős
asszonynak.
Ezzel a kis versikével köszöntöttük marcsa nénit:
Fotó:Ferencz Tibor

marcsa néni és a népes köszöntőtábor

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki.
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.
Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk a falustársi szeretet.”

A Jóisten éltessen még nagyon sokáig, hogy példaértékű optimizmusodat még sokáig élvezhessük!
kívánjuk, hogy még sok ilyen megható ünnepségre kerüljön sor kis falunk közösségében!
KovÁcS KÁRoLy
KovÁcS TERÉZ

OLVASSA SzéPVÍz közSég INTERNETES HONLAPJÁT
A WWW.SzEPVIz.EU CÍmEN!
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kARATE hírek
15 éves fennállásunkat egy saját szervezésű, két napos karate szemináriummal, edzőtáborral ünnepeljük, melynek díszvendége az olasz
világ- és Európa bajnok:
Sensei Roberto
Clemenza, (7DAN).
Az esemény részletes programja és további
hasznos információk megtalálhatóak a csapat
facebook oldalán: https://www.facebook.com/SicSzepviz-karate-Do.
minden kedves karate iránt érdeklődőt,
aktív és régi csapattagunkat várjuk nagyon sok
szeretettel. Támogatóinknak köszönjük, hogy hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez.
Amennyiben még akad a Nádi Suttogó
olvasói közt olyan fizikai vagy jogi személy, aki
szívesen támogatná színvonalas rendezvényünket,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. minden félajánlást
szívesen fogadunk, annak érdekébe, hogy a SICSzépvíz-karate-Do csapattagoknak a két napos
edzőtábor ne kerüljön túlzott anyagi megterhelésbe.
SIc - Szépvíz Karate - Do csapata

Edzőtábor
március 31 és április 2 között a sepsiszentgyörgyi
Székely mikó kollégium sportterme adott otthont a neves
Adrian Popescu Săcele 8 danos karatemester által tartott
Shotokan karate Do szemináriumnak és edzőtábornak.
A rendezvény házigazdái a Sport-All Sportklub karateszakosztálya, a Shoto Team és a kovásznai mikado Sportegyesület voltak. Az ország számos pontjáról érkeztek
mesterfokozatú edzők, klubvezetők, hogy a több mint 15 éve
szünetelő, régen évente megrendezett edzőtábor bekerüljön a
karatékák naptárába. évekkel ezelőtt tartott hasonló szemináriumokat Székelyföldön az ismert karatemester. Adrian Popescu
Săcele a hatvanas éveiben jár, jelenleg is aktív tagja és őrzője a
shotokan karate stílusnak. Nevéhez fűződik a Román
karateszövetség megalakítása, jelen pillanatban is alapító és elnökségi szerepet tölt be a Shotokan Világszervezetnél (WSF).
A három napos edzőtáborba egyénileg lehetett jelentkezni
és elutazni. A szemináriumon a 7 éves gyerekektől kezdve a közel
70 évesig mindenki tanulhatott valamit a szintjéhez és övfokozatához mérten. A résztvevők száma elérte a közel száz főt.
A SIC-Szépvíz karate-Do csapatát Bíró Szakács zalán
képviselte.
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Helyesírási verseny
Idén is megrendeztük a Simonyi zsigmond helyesírási verseny iskolai
fordulóját, amelyen Balázs Bence, iskolánk VII. osztályos tanulója a maximális
100 pontból 82 pontot szerzett, amellyel automatikusan továbbjutott a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában megrendezett megyei fordulóra. A
több heti szorgos munka meghozta a gyümölcsét, ugyanis Bence — legnagyobb
örömére — korosztályának megyei első helyezésével térhetett haza. Jutalma lett
az eszmei értékű oklevél, valamint a könyvjutalmak mellett a kolozsváron
megrendezett országos döntőre való továbbjutás is.
A kolozsvári verseny ünnepi keretek között zajlott, három napos programsort foglalt magába. Péntek estére értek fel kolozsvárra, ahol a Brassai Sámuel
Elméleti Líceumban való regisztrálásuk után megvacsoráztatták, majd elszállásolták őket. Szombat reggel, a reggelit követően, ünnepélyes megnyitót tartottak,
majd lebonyolították a versenyt. Az ebédet városnézés követte, majd este a
ParaFabulák előadással gazdagodhattak a diákok. Vasárnap reggel záróünnepséget tartottak, ahol a kolozsvári
szervezők kiértékelték a versenyt, és kiosztották díjaikat. Bence a kiválónak számító, országos viszonylatban 9.
helyezést érte el. Úgy gondolom, a tapasztalat mellett nagyon sok élménnyel gazdagodott, ami motiválja majd
anyanyelvének tudatos, igényes használatára. Ugyanakkor jövőre újrapróbálkozhat egy ennél is jobb eredmény
reményében.
GEGő boRóKA,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

A gyémántcsiszoló program első díjazása
Iskolánk új motivációs stratégiájának, a gyémántcsiszoló programnak köszönhetően elindult egyfajta versengés a csíkszentmiklósi és szépvízi V—VIII-as osztályok között. A program a tanulási eredmények (jegyek, piros és
fekete pontok, átlagok) mellett értékeli az iskolai, tanórai magaviseletet, a szervezői tevékenységet, részvételt
különböző ünnepeken/versenyeken/pályázatokon, stb. Az első félév végére az előbb felsorolt szempontok alapján a
szépvízi V. osztály 2000 fölötti pontszámmal bizonyult a legjobbnak.
A félévi értékelést követően a tanulók megkapták a jól megérdemelt jutalmat: egy szerdai napon ellátogathattak (néhány tanár kíséretében) Csíkszereda új, sátortetős
műjégpályájára, ahol másfél
óra alatt kedvükre kitombolhatták magukat, ugyanis a jég
kizárólag az ő számukra volt
lefoglalva arra az időtartamra.
mindenki nagyon jól érezte
magát: tanították, segítették
azokat, akiknek nem ment annyira a korcsolyázás, műkorcsolyás mutatványokat próbálgattak, fogócskáztak, csúszkáltak, és sokat estek. móka és
kacagás jellemezte az ott töltött
időt, amit a készített fényképek
is igazolnak.
A szépvízi V. osztályos tanulók és tanáraik a jégpályán
A program folyatódik.
A vakáció előtt – a teljes év
alapján – fogjuk díjazni a győztes osztályt, amelyre majd egy nagyobb jutalom vár!
Nyírő József Általános Iskola
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Hozzuk rendbe a borzsovai fürdőt!
2017. május 13-án, szombaton 10 órától mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt kicsit rendbeszedjuk a borzsovai fürdőt és környékét.
A gyógyfürdő Borzsova egyik büszkesége volt, a
maga idején híresebb a Cibre fürdőnél – Orbán Balázs
feljegyzései szerint 1859-ben épült.

is, hogy kitaláljuk, hogyan lehet megoldani a fürdő
(táv)felügyeletét.
Ha elegen lennénk, talán tudnánk valamit tenni a
fürdőhöz vezető út szélén felgyűlt szeméttel, az idehordott építkezési hulladékkal, háztartási szeméttel, állattetemekkel, vagy például a nemrég zsákokban lerakott
többmázsányi befülledt gabonával, melyek elrondítják a
környéket.
Ha elegen magunkénak érezzük, minél többen
teszünk érte és rendszeresen látogatjuk a gyógyfürdőt, jó
eséllyel elrettenthetjük az illegális szemétlerakókat,
rongálókat és idővel remélhetőleg ez a köztulajdon nem
a senki földjét jelenti majd. Amennyiben használnánk és
vigyáznánk rá, közösen karban tartanánk a gyógyfördőt
és környékét, sikerülhetne forrást szerezni hogy egy kicsit még fejleszteni is lehessen rajta, kicserélni a korhadt
deszkákat, kijavítani a bútorokat és ezek védelmében már
esetleg kamerákat is tudnánk szerelni, hogy szemmel
lehessen tartani a létesítményt és azonosítani lehessen a
károkozókat,
szemetelőket.
Szemétdomb a fürdő környékén
De kezdjük az elején: találkozzunk május 13-án,
kár lenne hagyni tönkremenni az alig pár éve, egy kis rendet csinálni!
vÁLI cSoNGoR
2011-ben Sólyom Barbara tervei alapján a borzsovai
lakosok által példás összefogással, a szépvízi önkormányzat, Hargita megye tanácsa és természetesen a
borzsovai közbirtokosság támogatásával újraépített
fürdőt!
minden évben akad pár lelkes ember, sőt
külföldiek is, akik kalákában időszakonként kisúrolják a
medencét, lekaszálják a sást, füvet, kijavítják a pallókat,
járdákat, összeszedik a szemetet, de reméljük ezúttal
nagy számban vesznek részt mindazon községbeli fiatalok is, akik nyaranta élvezik a fürdő adta lehetőségeket.
Sajnos, idén télen sok rongálás esett, az ősszel épített
patakon átívelő pallót eltüzelték lusta turisták, az
öltözőajtókban is kárt tettek duhajkodók, tennivaló tehát
akad nemcsak javítás terén, hanem abban a tekintetben
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Veszélyben a Pogány-havas tátogó kökörcsinjei!
A tátogó kökörcsin egy olyan tavaszi növényünk, mely az egész keleti kárpátokban csak Szépvíz határában
és a Rétyi Nyírben található meg. A kis pelyhes, lila (olykor fehér „albínó”) virágok minden kora tavasszal profi természetfotósokat vonzanak a Pogány-havas csúcs közelébe. Így történt ez idén is, amikor április elején kidugták a
fejüket a kökörcsinek. most már a virágzás lecsengőben van, de idén az átlagnál is több viszontagságot kellett kiállniuk a tátogó kökörcsineknek. A virágoknak nem csak a széllel, esővel, hóval és faggyal kellett megbirkózniuk,
ráadásul még egy termetes lucfenyőt is rádöntöttek az egyik csoportra (mintegy 300 virágzó tőre). Az előbbiek
kivédésére nagyszerűen szolgálnak a sűrű szőröcskéik, mondhatnánk a „pufajkájuk”, de az utóbbi kihívásra nem
lehettek felkészülve.
A tátogó kökörcsin elterjedését tekintve csak Európában fordul elő. Ugyan számos országban megtalálható
(Németországtól az Urálig, Svédországtól Romániáig), mégis nagyon elszórt és parányi populációkban van jelen,
egyedszáma pedig csökkenőben van Európa-szerte. Ez hazánkban is így van, jelenleg hét előfordulási helye ismert:
kolozsvár közelében, aTordai-hasadéknál, a király-erdőben, marosvásárhely és Szucsáva közelében, a Rétyi Nyírben
és éppen itt, a Pogány-havason, ráadásul a legnagyobb ismert tengerszintfeletti magasságon, 1300 méteren. Ami a
természeti adottságokon kívül annak is köszönhető, hogy a helyi gazdálkodók még ebben a magasságban is képesek
kaszálót tartani, és ezáltal élőhelyet biztosítani a kökörcsineknek.
A Pogány-havas Natura 2000 gondnokság szakértői pár napja mintegy 3500 tőre becsülték a négy foltban
(összesen 5 ha-on) virágzó kökörcsin állományát a Pogány-havason, ami Európában is kiemelkedőnek számít.
Annak ellenére, hogy Romániában mind a hét helyen Natura 2000 területen találhatók a tátogó kökörcsinek
csoportjai, a fenti példa is szemlélteti, hogy ezek a ritka virágok egy csöppnyi odafigyelést igényelnének a fennmaradás érdekében. Ezért a Pogány-havas Natura 2000 gondnokság a jövőben igyekszik ezeket a baleseteket elkerülni azáltal, hogy az érdekelt feleket szorosabb együttműködésre biztatja, hiszen lehetséges a tulajdonosok és a
természet számára is kedvező megoldást találni, ahogy ebben az esetben is lehetett volna, ha minden a szabályok
szerint történik!
DoMoKoS PÉTER
ökológus, Pogány-havas Natura 2000 Gondnokság

tátogó kökörcsinek virágban
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mocsári béka Napok a Torda völgyében
A helybelieket leszámítva kevesen tudják, hogy a csíkdelnei Szent János templom „mögött” van egy szép
kis mocsaras völgy, amelynek neve Torda völgye. még kevesebben, hogy ez a mocsaras terület az ország egyik
legritkább békafajának, a mocsári békának ad otthont. különleges ez a béka, mint egy ritka virág,
mert tavasszal a párzási időszakban a hímek kék
színűre változnak.
A mocsarak élővilágának megismertetésére
a Pogány-havas Natura 2000 gondnokság egy eseménysorozatot szervezett, mocsári béka Napok
címmel. Elsősorban iskolás csoportoknak, de bárki
érdeklődőnek is szól a program, egy-egy tócsa
felkereséséből, az élővilág megfigyeléséből áll, ezt
követően a résztvevő gyerekeket arra kérjük, hogy
készítsenek rajzokat az élményeikről. A mostanig száraz és
átlaghőmérsékletét tekintve hideg tavasz miatt a mocsári békák
csak nagyon kis számban jelentkeztek, viszont más élőlényeket,
gőtéket és apróbb tócsalakókat szép számban láttak az eddig kilátogató gyerekek, szépvíziek, delneiek, pálfalviak, csomortániak.
Az is lehet, hogy a kései hó elolvadása és az idő melegedése
előcsalogatja a mocsári békákat is.
A program május közepéig tart, jelentkezni lehet a
0741010448-as telefonszámon, Demeter Lászlónál.

kanyaró – védőoltás
Az elmúlt időszakban a különböző médiafórumokon sokat lehetett hallani a
kanyaróról. Országszerte növekvőben van a fertőző betegségben szenvedő betegek száma.
A legtöbb esetet az ország nyugati részében jegyezték: Arad, Temes és Bihar megyében,
de az utóbbi hónapban Erdély belsejében is megjelent ez a fertőző betegség. mi elmondhatjuk, hogy községünkben még egyetlen esetet sem regisztráltunk.
mi is a kanyaró?
A kanyaró az egész világon elterjedt ragályos, fertőző betegség, amelyre egy hurutos tünetekkel járó bevezető szakasz után magas láz és egy bőrkiütéses szakasz jellemző.
Tünetei: hányás, levertség, fejfájás, bőrkiütés és magas láz. A hurutos tüneteken kívül néha még hasmenés
is jelentkezhet, de a betegségre a legjellemzőbb egy nagyfoltú kiütés megjelenése a garatban, ez az úgynevezett
koplik-folt. megjegyzendő, hogy a bőrkiütés nem viszket. Védőoltás nélkül a népesség nagy része átesik e betegségen, mégpedig 5–10 éves korban. Amióta a kanyaró elleni védőoltás kötelező, ez a betegség is eltűnt a hétköznapjainkból. Újabb megjelenése sajnos annak tudható be, hogy a különböző fórumokon olvasható félretájékoztatás miatt
egyes szülők megtagadták a védőoltás beadatását.
községünkben kifejtett meggyőző munkánk eredményének is tudható be, hogy a védőoltások lefedettsége
100%-osnak mondható.
A kanyaró elleni kötelező védőoltásra három komponensű trivalens oltóanyagot alkalmazunk, amellyel
egyidejűleg immunizálunk kanyaró, mumpsz és rubeóla ellen. Az oltóanyag a morbili–mumpsz–rubeóla ( rujeolă–
oreion–rubeolă ROR), a három kórokozót gyengített változatban tartalmazza.
Az oltási naptár szerint az első védőoltást 1 éves korban alkalmazzuk. A szervezetben kifejtett oltóvírusok
gyengített voltuk miatt, klinikai tüneteket igen ritkán és a beoltottak igen kevés hányadánál hoznak létre. Esetleg
csak láz fordulhat elő az oltás utáni 6. naptól kezdődően a 10. napig vagy néhány kiütés is megjelenhet.
Jelen pillanatban a következő oltásokat 5–7 éves korban alkalmazzuk és reménykedünk, hogy továbbra sem
lesz probléma a szülők védőoltásokhoz való hozzáállása.
vIKÁRIuS KÁRoLy
családorvos
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Hímes tojások
A nagyböjti időszak utolsó hetén
sem maradhatott el a hagyományos tojásírás a községi könyvtárban.
A polgármesteri hivataltól Bece
katalin könyvtáros idén a 11. alkalommal
szervezte meg az érdeklődőknek a tojásírást.
minden évben több
csoport jön az
iskoláktól, illetve
egyénileg is sokan
jelentkeznek.

kézműves foglalkozás
A Szépvízi Nők klubja április 15.-én, szombaton délelőtt 10 órától
tartotta a már hagyományosnak mondható húsvéti kézműves foglalkozását.
5 éve már, hogy Húsvét, karácsony előtt közösen is hangolódunk az ünnepre. minden évben más dekorációt készítünk. Idén húsvéti tojástartót
alkottunk kartonból, festettünk gipsznyuszit, bárányt, csibét, és hungarocell
tojásokat díszítettünk. A rendezvénynek a Sarki Bár különterme adott otthont.
köszönjük a részvételt!
SZAKÁcS ADÉL

Süssünk, főzzünk
SONkAkRém PIRÍTÓSSAL
Hozzávalók
25 dkg főtt sonka
15 dkg vaj
25 dkg natur krémsajt (mascarponé)
só, bors
1 evőkanál mustár
1 kisebb vöröshagyma reszelve
A vajat a mascarponéval, valamint a reszelt hagymával,
sóval, borssal és mustárral habosra keverjük. Hozzáadjuk az
aprítógépben feldarabolt maradék húsvéti sonkát. Pirítóssal
kináljuk.
FAZAKAS JuDIT
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KErEsZtrEJtVÉny
100 éve hunyt el dr. BaloghVendel
1916-ban a román hadsereg váratlan támadást indított magyarország ellen, melynek során augusztus 27-én
betörtek Erdélybe. A központi hatalmak rövid időn belül kiverték a románokat Erdélyből. A betörő román hadsereg
katonái a visszavonuláskor az igavonó állatokat lefoglalták, minden mozdíthatót szekérre tettek, túszokat szedtek.
A foglyok között volt dr. Balogh Vendel ügyvéd is, akit 1916. október 10-én hurcoltak el kézdivásárhelyről 60 éves
korában a rejtvény megfejtésében olvasható fogolytáborba. Fennmaradt naplója balladaszerűen írja le saját és honfitársai megpróbáltatásait, a fogolytáborban bekövetkezett haláláig. A megaláztatás mellett olyan románoknak is
emléket állít, akik igaz emberként viselkedtek a szenvedőkkel. 1917. május 8-án halt meg az internálásban, járványos
betegség következtében. Az elhurcolt 104
túsz közül csak 34-en tértek haza. 2015.
január 16-án a naplótöredék megjelent
Botlikné kárász Aranka „megbűnhődte már
e nép…” Emlékezések a XX. századról című
könyvében – ebből következik egy részlet:
Kicsinyeimhez
Csendes este otthon letérdeltek szépen,
Szemetek ott pihen a madonna képen.
S imát rebeg szátok forrón esdekelve,
Add vissza Atyánkat jó Istenünk élve.
Tartsd meg egészségét, óvjad a veszélytől,
Derítsd fel napodat a szomorú éjből.
én is imádkozom azonképen szólva,
Uram ne felejts el engem a távolba.
Segítsd meg az otthon maradott családot
Legyen a Te neved mindörökké áldott.
Aztán lefeküsztök, jójszakát kívánva,
Csendes álom száll a szemetek pillájára.
Álmotok oly édes, angyal száll felétek
karácsonyfát mutat jó mikulás nektek.
karácsonyfa mellett álltok körös-körül,
én is otthon vagyok s szívetek úgy örül.
Elröppen az álom, óh mért nem valóság,
De valóra váltja majd az égi jóság.
Fogadjatok csak szót édesanyátoknak,
Jó angyalok nektek ajándékot hoznak.
Ismét együtt leszünk, újra találkozunk,
Szent karácsony napján együtt imádkozunk.
Vízszintes meghatározások
1. Szépvíz egyik utcája. 9. Óriáskígyó. 10. Dajka, pesztra. 11. Román Televízió. 12. Amerikai Egyesült Államok.
13. Tanuló, diák. 14. kazahsztán gkj. 15. Házról-... jár. 16. Asztácium, argon és nitrogén vegyjele. 18. magyarország
és Belgium gkj. 19. Pápaszemes kígyó. 20. Óriáskígyó. 21. Fejetlen géza! 22. Arany és laurencium vegyjele. 23.
Nem létezik. 25. Páros egyke! 26. öregség az élet ...
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. Női név. 3. Ritka férfinév. 4. Orosz folyó, a Volga legnagyobb jobb oldali mellékfolyója. 5. Ásványi
fűszer. 6. Ügyet bonyolít. 7. királyi palota magas rangú nőszemélye. 8. Cifra, színes. 13. karate fokozat. 15. Horvátország és Ausztria gkj. 17. kínál, javasol. 20. Szomorúság. 22. kerti szerszám. 24. Szén és kálium vegyjele.
NÉMETI KATALIN

