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Advent

Az advent az egyházi év egyik legszebb,
legcsodálatosabb ideje. Régi korok vágya, Isten utáni
sóvárgása elevenedik meg benne, azért oly vonzó, oly
bensőséges az advent hangulata.
A hajnali derengésben bizonytalan léptekkel, de
vágyakozó szívvel indulunk a templomba.
A roráté szentmiséken szebbnél szebb énekekkel
köszöntjük a tisztaságos Szüzet, a Kisded édesanyját.
Gárdonyi Géza így ír az első adventről: „Mert hát
szép is volt az, amikor az Úr elküldte az ő követét a
fényességes magasságból a názáreti szegény zsidó lányhoz, akinek a neve Mária vala, szép és gyönyörű rózsa
Mária.”
Templomainkban és lakásainkban díszeleg az
adventi koszorú. Ez tulajdonképpen a karácsonyfa
előképe, hiszen zöld ágakból áll, gyertyák és szalagok
díszítik. A zöld a reménység színe, szimbóluma. A remény
fölmelegíti a szívet. Az ember nem élhet a jövő reménye
nélkül. Szükség van álmodozásra. Nemcsak a fiataloknak,
de az öregeknek is. Az álom szilárd alapja Isten hűsége,
aki jövőt, örök jövőt, örök boldogságot ígért nekünk.

Hűséges az Isten, mondja Szent Pál apostol. Bízhatunk hát
benne. Bízni, remélni annyit jelent, mint élni. Dante, a
nagy olasz költő szerint a pokol kapuján ez olvasható: „Ki
itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.” Jézus pedig azt
mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn
14,6). „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben
legyen.” (Jn 10,10).
Az adventi koszorún gyertyák is vannak. Az égő
gyertya a liturgiában mindig Krisztust, a világ világosságát jelenti. Őt várták évezredeken át, Őt várjuk
napról-napra. Egész életünknek adventi várakozásnak kell
lennie, hogy eljuthassunk a vele való nagy találkozásra.
Az adventi koszrút lila színű szalaggal díszítjük. A lila a
bűnbánat színe. Bűnbánatban, jól végzett szentgyónásban
meg kell tisztítanunk lelkünket, hogy így méltóképpen
előkészülhessünk a Karácsonyi Kisded fogadására.
Így lesz értékes az adventi szent idő, így lesz igazi
a Karácsony, Krisztus születése, mindannyiunk számára.
GerGely Géza
plébános
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December az ajándékozás hónapja, hiszen karácsonykor azt
ünnepeljük, hogy mennyei Atyánk a legértékesebbel, egyszülött fiával
ajándékozott meg minket. „Úgy szerette Isten a világot, – mondja
Szent János apostol –, hogy egyszülött fiát adta oda.” (Jn 3,16).
Az ajándékozás szentje Szent Miklós püspök is. Ismerjük élete
történetét. Mint Myra városának a püspöke sokszor titokban kereste
fel a város szegény családjait, gyermekeit és élelemmel, ruhával
ajándékozta meg a rászorulókat. Innen ered tulajdonképpen a Mikulásjárás szép szokása.
Mivel Csíkszentmiklós Szent Miklós püspök nevét viseli és az
ő védnöksége alatt áll, minden évben ellátogat hozzánk és megörvendezteti a szentmiklósi, borzsovai és a szomszéd falvakból összesereglett gyermekeket. Püspöki díszben vonul be a templomba, áldást
osztogatva. A gyermekek és a fiatalok szebbnél szebb ifjúsági
énekekkel köszöntik, verseket tanulnak tiszteletére. Elbeszélgetnek
vele, különböző kérdéseket tesznek fel neki, érdeklődnek életéről,
hosszú vándorlásairól. Ő pár szóban elmondja élete történetét, válaszol
a kérdésekre és segédeivel, az angyalkákkal, kiosztja a szeretetcsomagokat. Persze vesszőről is gondoskodik a Mikulás bácsi. Anélkül
nem teljes a csomag és vessző nélkül nem nő a gyermek.
Ilyenkor a templom tele van a sok aprósággal, hisz mindenki
látni kívánja a Mikulás bácsit.
Mindenki örvend, mindenki ünnepel. El is várunk mindenkit
erre az alkalomra, a Mikulás-járásra, amely ebben az évben december
2-án, advent első vasárnapján, délután öt órakor lesz.
GerGely Géza
plébános

A Hargita Megyei Energiatakarékossági
Közszolgálat ingyenes tanácsadást nyújt
Hargita megye lakosainak az energia számlák
csökkentésével kapcsolatban. A célunk az,
hogy ötleteket adjunk minden érdeklődőnek a
fűtés- és a villanyszámla csökkentésére, az
otthoni kényelem csökkentése nélkül. A szolgáltatást telefonon és e-mailen, valamint a
közszolgálat irodájában lehet igénybe venni.
Tel: 0266-207784
fax: 0266-207785
e-mail: office@spme.ro

sZÜLEtésEK:
Szépvíz – Csíkszentmiklós – Csíkborzsova – Bükkloka – ELHALáLoZás:
Szépvíz – Sándor Antal, Szatmáry Domokos
Csíkszentmiklós – Csíkborzsova – onodi István
Bükkloka – sZéPVÍZ KÖZség PoLgáRMEstERi
HiVAtALáBAn noVEMBERBEn nEM
KÖtÖttEK HáZAsságot.

tAnáCsHAtáRoZAtoK
32. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása.
33. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása.
34. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása.
35. sz. határozat – zonális rendezési terv
jóváhagyása lakóövezet céljából.
36. sz. határozat – Terület használatba adása
a Hargita megyei vízügynek mérőállomások
kihelyezésére.
37. sz. határozat – A templom utca 202-es
szám alatti terület megosztása.
38. sz. határozat – A 17/2011-es tanácshatározat visszavonása.

HiRdEtésEK
adventi koszorúkötés
2012. december 1-jén délután öt órától a Csíkszentmiklósi
Ifjúsági Szervezet adventi koszorúkötést szervez a csíkszentmiklósi
teleházban, amelyre mindenkit szívesen vár. Alapanyagok biztosítottak, a részvevők hozzanak magukkal díszítő elemeket (masnit, gyertyát, szárított gyümölcsöt, gyöngyöt). Részvételi díj 1 lej.
Csíkszentmiklósi ifjúsági szervezet
felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a szentmiklósi
tájházban ezen a télen is folytatódik a szövő-fonó kör tevékenysége.
Időpont: minden péntek este fél nyolc.
A résztvevők hozzanak magukkal jókedvet. Ha valakinek
hiányzik, beszerezheti a tájházban.
laKaTOS ISTVÁN

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja Kiadó: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: ferencz Tibor
Munkatársak: Balázs Gáspár, dr. Balogh Attila, Balogh Krisztina, Cseke István, Daczó Dénes, Daczó Katalin, Demeter Emőke-Gizella, Gábor zoltán,
Gál Antal, Gál Hunor, Gergely Géza, Kuna Csaba-Tibor, Kovács Károly, lakatos István, Nagy árpád, Németi Katalin, Péter Piroska, Szatmáry Domokos,
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ViZEs ÜgyEK
Szépvíz község lakossága és
önkormányzata egyaránt jogosnak tartaná, ha a Harvíz
regionális vízszolgáltató által
felszámolt vízdíj alacsonyabb
lenne a község lakói számára,
mint a környező településeken, amelyek ugyancsak a
szépvízi víztározó vizét isszák.
Az elvárás kapcsán felkerestük Miklós Gézát, az Olt
Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai szakaszmérnökségének igazgatóját. Ő is úgy
tudja, a víztározó építésekor
Csíkszereda város és Szépvíz
vízellátásának megoldása volt
a cél.
A víz valóban nem Szépvíz
tulajdona – mondta Miklós Géza –, de
az ő területükön fekszik a víztározó.
A Román vízügyi Hatóság területe ez
a 62 hektár, amit mi kezelünk és felügyelünk, hogy biztonságos legyen.
Mivel földgátról van szó, egyike a
legbiztonságosabb gátaknak, még a
földrengés szempontjából is legbiztonságosabb. Eddig nem volt probléma. Amire legjobban oda kell
figyelni, az a gát mögött tárolt vízmennyiség, mert nekünk nagyjából
másfél milló köbméterre kell befogadóképességünk legyen torrenicális
esőzésekkor. Télen a hó vastagsága
függvényében már tudjuk mennyi
lesz az olvadás, és annak megfelelően

engedünk ki a tóból többet vagy
kevesebbet. Azért engedjük ki,
hogyha jönne egy nagy esőzés, akkor
maradéktalanul tudjuk befogadni a
fölösleget. Szépvíz patakának a
szabályozás óta megnőtt a kapacitása,
el tud vinni másodpercenként 28-30
köbmétert, ha szükség. De pillanatnyilag a legnagyobb mennyiség,
amennyit a patak elszállított, az 3-4
köbméter volt másodpercenként. A
töltés évente többször lekaszálódik,
férgek ellen kezeljük, hogy
galériákat ne hordjanak és állítom,
hogy száz százalék körüli biztonsága
van a gátnak.
Köztudott, hogy rendes
körülmények között minden hónap
első csütörtökén engednek vizet a gátból, de a sziréna alig hallatszik...
Erről nem tudok, de a
szirénáról az jut eszembe, hogy
tavalyelőtt éppen Szépvízen voltunk
egy alkalommal, amikor a szirénát

meghúzták, és észrevettük, hogy
valakik zsákokkal kezdték a patakba hajigálni a szemetet. Kiküldtem
a kollégákat fényképezőgéppel, s
megálltak bizonyos pontoknál, hogy
történik-e ilyesmi. le is fényképeztük.
Úgy tartják, hogy ez az ország
egyik legtisztább nyers vize. Tényleg
így van ez?
Az igazgatóság szakemberei
minden hónapban mintákat vesznek a
tóból, a széléből, a közepéből és a
felső részéről, azon kívül, amit átadnak vizet, és elmondhatom, hogy
valóban tiszta. Gyakorlatilag a
tisztítás az az, hogy következetesen
átengedik homokrétegen s klórozzák,
ennyi az egész. Más tisztítás nem kell.
A PH megfelelő, nem kemény víz.
Nincs ipari létesítmény, istálló fölötte,
ami van, állatok, néha juhok vagy
tehenek.
Daczó KaTalIN

HALLgAssA A sZéPVÍZ Rádiót!
w w w. s z e p v i z r a d i o . i n f o

nádi suttogó 5.

2012. noVEMBER

i dősEK

nAPjA

C sÍKsZEntMiKLóson

Az idén is, mint minden évben, Csíkszentmiklóson
is megünnepeltük az Idősek Napját. A megemlékezésre a
Csíkszentmiklósi Ifjúsági Szervezet rendezésében került
sor, 2012. november 17-18-án. Ezeken a napokon
nagyobb figyelmet szenteltünk az idős embereknek, akiket
tisztelünk és szeretünk.
November 17-én, szombaton a fiatalok meglátogatták azokat az időseket, akik betegség miatt nem vehettek részt a vasárnapi ünnepségen.
vasárnap az ünnepi szentmise után, a szervezők
műsorral készültek az idősek köszöntésére, amit a helyi
kultúrotthonban mutattak be. ferencz Tibor polgármester
köszöntője után az Ifjúsági Szervezet tagjai virággal és
emléklappal köszöntötték a jelenlevő időseket.
A köszöntő után, a Cserebojtos néptánccsoport előadása következett, akik legényest, mezőségi és
sóvidéki táncokat mutattak be; őket követte Bakó Mónika,
Baróti ákos és Szakács Tamás előadása, akik székely
mesékkel és anekdotákkal szórakoztatták a közönséget.
Ezen kívül az I.-v. osztályosok gyerekdalokat furulyáztak,
majd Nagy Szabina, Tankó Edina és Szakács Márta furulyával kísért népdalokat adtak elő.
végezetül, köszönetet mondunk a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Szervezetnek, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosságnak, a Communitas Alapítványnak és mindenkinek, aki valamivel hozzájárult az Idősek Napja
megszervezéséhez.
BeNő NOémI
SzaKÁcS-l. ÁGNeS

idősEK nAPjA
BoRZsoVáBAn
2012. november 18-án immár nyolcadik alkalommal ünnepeltük az idősebb nemzedéket. A kilencvenhat
idősből tizenegyen 1942-ben látták meg a napvilágot, idén
töltötték a 70. életévüket. legidősebb ünnepeltünk
lakatos Anna néni, aki idén október 30-án töltötte be a
100 évet.
Az ünnepség szentmisével vette kezdetét, majd a
kultúrotthonban folytatódott. A beköszöntő után ferencz
Tibor, a község polgármestere szólt az ünnepeltekhez,
majd Tánczos Barna az RMDSz szenátorjelöltje méltatta
az ünnep fontosságát. A továbbiakban Demeter Júlia,
lakatos Krisztina és Bánfi Emőke verseikkel és
énekeikkel szórakoztatták a közönséget. végül a helyi férfikórus előadását hallgathatták meg az ünnepeltek. Ezt
követően terített asztal mellett a jelenlevők meghitten
elbeszélgettek az elmúlt időkről. Megígérték egymásnak,
hogy jövőre is találkoznak.

Befejezésképpen Geréd Marcsa néni, aki idén
töltötte a 94. életévét, szólt az idősek nevében a
rendezőkhöz. „Mindig szerettem a családomat, falumat,
hazámat és az embereket. Az Isten fizesse meg nekik (a
szervezőknek) és tartsa meg családostul, hogy gondoljanak ránk, öregekre.” – mondta. A ünnepség imádsággal
fejeződött be. Ezután minden ünnepelt megkapta a szokásos emléklapot és ajándékot.
Hálás köszönet a Csíki Területi RMDSz-nek,
Szépvíz Község önkormányzatának és a Borzsovai
Közbirtokosságnak a segítségért.
A jövő évi viszontlátásra!
Ugyanezen a napon, délután a helyi férfikórus, a
rendezők meghívására részt vett a tizenegyedik alkalommal megrendezett Amatőr Színjátszó Találkozón Ajnádon,
ahol sikerrel szerepelt. Így kis falunk népe is tartalmas és
szép nap után térhetett nyugovóra, melyért hálás köszönet
a közreműködőknek!
KOVÁcS KÁrOly

6. nádi suttogó

2012. noVEMBER

i. FéLéVEs sZÜLői éRtEKEZLEt AZ isKoLáBAn
2012. november 14-én és 15-én került sor a
szépvízi Nyírő József általános Iskolában és a Szentmiklósi általános Iskolában az iskola szintű, közös szülői
értekezletekre.
Az értekezletek fő pontjai közé tartoztak az iskola
tevékenységéről való beszámolás, a végzős tanulóink
eredményeinek és középiskolába való elhelyezkedésének
sikeressége, jövőbeli terveink bemutatása. Ezt követően
az osztályfőnökök osztály szintű szülői értekezleteket tartottak.
Mint minden iskolában, természetesen nálunk is
felmerülnek különböző, problémás viselkedéssel, ezek
megoldásával kapcsolatos kérdések. Mivel úgy gondolom,
hogy egy iskola feladata nemcsak az oktatás, hanem a
nevelés is, fontosnak tartom, hogy ezeket a problémákat
ne hagyjuk figyelmen kívül, próbáljunk megoldásokat
találni rájuk a jól működő iskola érdekében. Ezért
meghívottunk volt Kui Enikő pszichológus, aki a
serdülőkori szexualitásról és agresszióról beszélt. Sok
értékes gondolatot közvetített nekünk és a kedves
szülőknek, akiktől pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Kui Enikő gondolatai közül szeretnék most
néhányat kiemelni és megosztani önökkel: „A serdülő
átmeneti állapotban levő gyermek, nem kicsi felnőtt.
Szükségletei is a gyermek szükségletei: arra vágyik, hogy
szeressék, elfogadják és törődjenek vele. A serdülők
nagyon gyakorlatiasak, cselekedet-orientáltak.
Szeretetünkről nem (csak) szavakban kell biztosítanunk
őket, hanem elsősorban tettek által. Ha azt mondom, hogy
szeretem, de nincs időm rá (a munkára, szomszédra
viszont van) akkor azt a következtetést vonja le, hogy ő
nekem nem elég fontos. A serdülőkor jellemzői: fizikai és
nemi érés, – ennek velejárója a fáradékonyság; értelmi
fejlődés, érzelmi labilitás, önbizalomhiány. A serdülőkor
az érzelmi önállósodás időszaka, a szülőkről való leválás,
függetlenedés időszaka. A serdülő számára is egy nagyon
nehéz időszak, – zavarodottság, kusza érzések viharában
élnek naponta, jövőjükre nézve fontos döntéseket kell
meghozzanak, miközben gyakran azt sem tudják, kik ők

és mit szeretnének. A serdülőkorban jobban szükségük
van szüleik megértésére és támogatására, mint bármikor
ezelőtt! (…) A serdülők fokozott érdeklődése a szexualitás iránt részben természetes, hiszen ebben az
időszakban a hormonok hatása erőteljes, ugyanakkor a társadalom is bombázza őket szexuális töltetű üzenetekkel.
viselkedésük, beszédük, az ellenkező nemhez fűződő
viszonyuk nagyban attól függ, amit eddig láttak: a családban, szűk környezetükben.”
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi, mint pedagógusok, szülők, nevelők hogyan álljunk a serdülőkori
szexualitás kérdéséhez, illetve konkrétan mit tehetünk a
kívánt viselkedés elérése érdekében. Kui Enikő válasza a
következő: „Beszélni kell velük nyíltan a szexualitásról.
Ezekhez a beszélgetésekhez kiindulópont lehet az, amit
már tudnak, illetve ami érdekli őket. A szülő és a tanár jó,
ha nem csak felvilágosít, hanem értékeket is közvetít.
Elsősorban példaadással. A serdülőkorban felmerülő konfliktusokra, szabálysértésekre válaszként a felnőtt, – szülő
vagy pedagógus –, új módszerekkel kell reagáljon. A verés
gyermekkorban sem sokat használ, – főleg, ha indulatosan
teszi a felnőtt, mivel már semmi mást nem tud –, de
serdülőkorban a verés épp ellenkező irányba hat. Megalázó, a gyermek lelkébe tapos és engedelmesség helyett
haragot, dacot szül. Ha a serdülőkor elején szorosra fogjuk
a gyeplőt, lesz amin később lazítani. Jutalomként a
felelősségteljes viselkedésért, nagyobb szabadságot biztosíthatunk nekik ezzel jelezve, hogy megérdemelték
bizalmunkat, följebb jutottak az érettség lépcsőfokán, és
mi ezt értékeljük.”
végezetül egy értékes gondolatot szeretnék
kiemelni Kui Enikő előadásából: „A sikeres gyermeknevelésnek két fontos szabálya van: szeretet és
következetesség.”
Köszönöm minden kedves szülőnek a jelenlétét és
megtisztelő figyelmét. Bízom benne, hogy a jövőben is
bizalommal fognak hozzánk fordulni problémájukkal.
KuNa cSaBa-TIBOr
igazgató

MEgidéZEt tÖRténELEM
Ezt a száz éves képeslapot 1911 novemberében
postázták Brassóból. A képen a régi Gyímesi út látható. A képeslap jobb oldalán egy ma már nem létező épületet figyelhetünk
meg, amelyet feltehetően az új út építése során bontottak le.
foto: Archívum.
V á R j u K Í R á s A i K At A
nadisuttogo@gmail.com
CÍMRE
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A CsÍKBoRZsoVAi sZARVAsMARHA
tEnyésZtő EgyEsÜLEt tEVéKEnységéRőL
A Hargita Megye Tanácsának vidékfejlesztési
Egyesülete által kiírt pályázatra, – amelyet a Hargita
megyei szarvasmarha-, juh-, és kecsketenyésztő
egyesületek részére írt ki 2012 októberében –,
egyesületünk sikeresen pályázott „A beszolgáltatott tej
minőségének növelésére irányuló eszközök beszerzése”
elnevezésű pályázattal.
Pályázati kérelmünk eredményeképpen Hargita
Megye Tanácsának vidékfejlesztési Egyesülete 94.732 lej
vissza nem térítendő támogatásban részesítette
szervezetünket. Ez a szükséges összeg 49 %-át jelenti. A

fennmaradó részt a Borzsovai Közbirtokosság biztosította
100.000 lej értékben.
A megpályázott gépekkel, berendezésekkel
Szépvíz község tejfeldolgozását szeretnénk elősegíteni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Hargita Megye
Tanácsának vidékfejlesztési Egyesületének a pozitív elbírálást, hogy hasonló pályázatokkal segíti a megyében
működő hivatalosan bejegyzett mezőgazdasági egyesületeket, és a Borzsovai Közbirtokosságnak a támogatást.
SzaKÁcS VIlmOS
elnök

jEL AZ EZERéVEs
HAtáRon

volna helyre hozni, felújítani, amihez, a legjobb megfontolás szerint, jelnek egy keresztfa állítása bizonyult,
amelyet az 1300 m tengerszint feletti magasságban lévő
vojkasorkára állítottunk fel, 2012. október 23-án a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság igazgató tanácsának tagA Csíkszentmiklósi Közbirtokosság erdős és jaival. Szeretném megjegyezni, hogy a keresztfa
legelős területeinek, – mint bármely székely falu közbir- elkészítését Szakács Gyula szakember vállalta kedtokossági területeinek –, egy része az Ezeréves határ men- vezményes áron, és a felállításnál is segített, amiért ezúton
tén terül el, az úgynevezett Hátsó határrészen, vagyis is köszönetet mondunk. Azt szeretnénk, ha a Keresztfa,
Nyilénk és vojka havasokban. Az Ezeréves határ felszentelése után, ami 2013. júniusában fog megtörténni,
nyomvonalának egy része ma is határos a Palánka és ágas egy bizonyos szinten zarándokhellyé is válna, mivel a
község adminisztrációs határában lévő területekkel. A fent Mária zarándokút közelében helyezkedik el.
említett határvonal különböző jelekkel volt ellátva az
PÁl luKÁcS mIKlóS
elmúlt idők folyamán, mely jelek nagy része megrongálódott vagy teljesen eltűnt egyes helyeken. Ezt szerettük

BEsZáMoLó - KARCFALVi LátogAtás
Egy szép harmatos reggel elindultunk Karcfalvára.
Mikor odaértünk előkészültünk, és próbáltunk. Megjöttek
a kedves hívek, és elkezdődött a szentmise nyolc órakor.
Énekünkkel tettük szebbé a szentmisét. Majd a pap bácsi
elvitt a kultúrotthonba, sok finomsággal kínáltak meg. A
11-órási szentmisén is énekeltünk, ezután elmentünk a
dánfalvi „vendégház”-ba, ahol megkínáltak bennünket
töltött káposztával. Köszönjük a pap bácsinak!

volt. De a nap nagyon jól telt, és boldog voltam, amiért
ennyi embernek szerezhettünk örömet. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek bennünket, és abban is, hogy
eljuthattunk Karcfalvára.
Vándor Kinga VII. osztály

Karcfalvára meghívtak énekelni, nagyon jó volt,
hát bennem nagyon sok emléket felidézett. Úgy érzem, az
cosercar editke V. osztály éneklés nagyon jól sikerült. örültem, hogy annyi embernek örömet tudtunk szerezni. Köszönöm Gábor zoltán
Nagyon örvendtünk annak, hogy Karcfalvára plébános úrnak, hogy megrendezte ezt a szép napot!
meghívást kaptunk, és a vasárnapi misén az ifjúsági kórus
énekelhetett. Korán indultunk, így szinte mindenki álmos
Füstös Hajnalka VII. osztály

oLVAssA sZéPVÍZ KÖZség intERnEtEs HonLAPját!
A WWW.sZEPViZ.Eu CÍMEn
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HúsZ éVE MáRton áRon
BoLdoggá AVAtásáRA VáRVA

Visszaemlékezés Márton áron utolsó napjaira

márton Áron püspök Szépvízen.
Szilágyi István plébános és a gyerekek köszöntése
1970-ben a bérmálás alkalmával.
Immáron húsz éve annak, hogy a Szentszék engedélyezte
az Erdély nagy püspökéért, Márton áron szentté avatásáért folytatott per beindítását a Gyulafehérvári főegyházmegyében. Ebből
az alkalomból Bara ferenc csíkdánfalvi plébános, aki Márton áron
utolsó titkára volt, és Kacsó Júlia szociális testvér, aki Márton
áron beteggondozója volt, visszaemlékezéseivel szeretnénk
Erdély nagy püspökének utolsó napjaira emlékezni.
Ezúton köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni a
rovat megjelenéséhez nyújtott önzetlen segítségért Bara ferenc
plébános úrnak, aki így emlékszik a püspök úr utolsó napjaira:
1978. augusztus 1-jén neveztek ki püspöki titkárnak és így
lettem Márton Áron püspök személyi titkára. Ekkor a püspök úr
82 éves. Személyében megismerhettem a nehézségekben és
küzdelmekben megedződött, kemény főpapot, aki népének jóságos
atyja. Az állandó küzdelem és harc, amit Márton Áron népéért és
Egyházáért vállalt egy életen át, próbára tette testi egészségét is,
ezért jelentkezett 1974 májusában a betegségnek olyan jele, ami
orvosi beavatkozást igényelt. Betegségére hivatkozva 1976. és
1980. között ötször kérte a felmentését az egyházmegye kormányzása alól. Az ötödik lemondását fogadta el II. János Pál pápa
1980. április 2-án. Életének két utolsó hónapján, éjszaka, háló-

szobája nyitott ajtaja mellett aludtam azért, hogy segíthessek, ha
erre szükség van. Tudtam, hogy nagyon szenved, mert kezelő orvosai szükségesnek látták a morfium injekciót fájdalmai csillapítására. Éjszakánként sokszor hallottam ajkáról az elfojtott
sóhajt, de mindig vigyázott, hogy engem ne zavarjon. Tudtán kívül,
egyszer kapott morfiumot, ami nagyon megzavarta. Reggel meg is
kérdezte a nővért, Kacsó Júlia szociális testvért, hogy miféle gyógyszert kapott az este. Szegény nővér nem merte beismerni az
igazságot és csak ennyit mondott: valamivel erősebbet, mint eddig.
Bizonyára a püspök úr sejtette, hogy mit kaphatott, mert gondolkodásában is megzavarta, ezért nagyon kemény szavakkal megtiltotta, hogy adjanak abból a gyógyszerből. És tette azért, mert teljes
tudattal vállalta fel a szenvedést és fogadta el a halált. 1980.
szeptember 22-én nagyon gyenge volt, nem tudott felkelni, az ágyban áldoztattam meg. Aztán gyengesége fokozódott és többé nem
is kelt fel az ágyból. Azon a héten többször megkérdezte a mellette
lévő nővért, hogy mikor indulunk haza. 24-én figyelmesen nézett
egy pontot a szobájában. A nővér kérdésére, hogy mit lát, azt
felelte látja a családtagjait. A Szűz Szülője Istennek… imádság
közben hangosan sokszor megismétli: Anyám óh jöjj, segíts
szenvedni. 26-án és 27-én nagyon szenvedett, 28-án reggel nyolc
órakor megáldoztattam, utoljára. 29-én reggel hét órától mellette
voltunk és imádkoztunk. Fél kilenc óra körül Huber József megbízott egyházmegyei kormányzó, teológiai tanár a püspök úr fölé hajolt és hangosan belekiáltotta a fülébe: Kegyelmes Atya, mind itt
vagyunk és imádkozunk, ne féljen! A püspök úr távolba szegeződött
tekintete egyre halványult, lélegzete ritkult, majd háromnegyed kilenckor egészen megszűnt. Hazatért. És abban a pillanatban
megszólalt a székesegyház harangja. Szent Mihály napja volt, másodikat harangoztak a búcsús szentmisére. Pár percre, néma csend
ülte meg a püspöki palotát, szívünk elszorult, mert elveszítettük a
jó Atyát, de ugyanakkor éreztük, hogy pártfogót és gondviselőt
kaptunk az égben. Bajainkban, szenvedéseinkben kérjük az ő
közbenjárását és imádkozzunk boldoggá avatásáért.

Közölte Bara Ferenc plébános előzetes engedélyével
Gál Hunor

2012. noVEMBER

nádi suttogó 9.

A BoRZsoVAi sE FutBALLCsAPAt
A Borzsovai
SE futballcsapat mozgalmas, munkás, de
ennek eredményeként
sikeres őszi idényt
tudhat maga mögött.
Már több héttel a
tényleges sporttevékenységet
megelőzően lázas
munka folyt a pályán:
focisták és lelkes
sportszeretők majd
minden hétvégénket
feláldozva felújítottuk a pár éve szintén közmunkával
épített öltözőt, a kapuk mögött labdafogó hálót húztunk
ki, hiszen ezek már a körzeti labdarugóbajnokságban is
alapvető feltételeknek számítanak. Az avató keretén belül
Gergely Géza plébános megáldotta a felújított épületet,
kiemelvén az összefogás fontosságát, a közös munka
összetartó, közösségformáló erejét.
A közös munka összekovácsolta a csapatot, amely
meglátszott az őszi forduló eredményein is: hét mérkőzést
megnyertünk, ötöt döntetlennel zártunk, így második
helyen végeztünk, csupán egy ponttal lemaradva az éllovas Szentmihály csapatától. Ebben fontos szerepe volt
Bodó Károlynak (Kajec), az együttes irányítójának is, aki
lelkes hozzáállásával a csapat felemelkedésére törekszik.

November beköszöntével az őszi
szezon lezárult, így a
felkészülést teremben folytatjuk.
A helyi tanács
segítségével sikerült
egységes tréningrendet
és labdákat beszereznünk egy, a Hargita
Megye Tanácsa által
meghírdetett pályázat keretén belül.
Köszönet érte!
végül, de nem utolsó sorban szeretnénk
megköszönni a jelentős anyagi támogatást a Borzsovai
Közbirtokosságnak, minden borzsovai mesterembernek,
akik az öltöző felépítésében, illetve felújításában oroszlánrészt vállaltak, a számos önkéntesnek, akik anyagiakkal,
eszközökkel, munkával, jó tanáccsal önzetlenül segítettek.
Hálával tartozunk lelkes szurkolótáborunknak is, amely
eredménytől függetlenül bátorított, elkísérve az idegenben
játszott mérkőzésekre is. Egyszóval mindenkinek köszönjük, aki bármivel hozzájárult a pálya és környéke szebbé
tételéhez, csapatunk támogatásához!
a Borzsovai Se nevében:
SzaTmÁry DOmOKOS zSOlT

Miért hoz szerencsét a patkó?

Patkóutánzatokkal tele van a világ – karkötőkön,
kulcskarikán, menyegzői tortán, üdvözlő lapokon, autók
belsejében. falun még a valóságos patkót szegezik kapukra, istállóajtókra.
A patkó egyet jelent, – védelemmel szolgál. De
miért? legtöbben elfogadják, hogy a patkó a jószerencse
címere: ha a ló végtagját megóvja a nehéz talajtól, talán
megóv minket is a veszedelmes világban. De miért bűvös?
Azért mert mikor a ló patájára illesztik, a tűzből veszik ki,
s úgy verik föl, mégsem okoz az állatnak fájdalmat. A
babonás bámulók ezt a mozzanatot megjegyezték. A
patkót még bűvösebbé tette a hét szeg, amivel felverték,
mert a hét bűvös szám. A vas a rossz szellemek elűzését
szolgálta, vasat fogni annyit tesz, mint fán lekopogni. Ez
talán magyarázza, miért vastárgyat erősítettek az ajtófélre.
De miért patkót? A válasz a patkó formájában rejlik. Ha
száraival felfelé U-ként szegezik fel, szarvnak tetszik – a
szarvak több ezer éve a ház védőinek számítanak. A v
jelként felnyújtott két ujj máig a remélt diadal jele. Ha C
jelként, Krisztust jelképezi a keresztényeknél. Sarkán álló

U jelként a kapura szegezve, óvó hatalom, a fordított U
jel pedig a baj elhárításáé. Jelképes jelentése egyébként a
női nemi szerv, e jelentéssel nemigen díszítené háza külső
falát senki. Ellenben a középkori templom vízköpőinél
elfogadható jelkép volt a megfordított U. Hogy a patkó
hordozott nemi jelentést, annak bizonyítéka, hogy bizalmas szava volt a női nemi szervnek. Német nyelvterületen,
ha a lányt elcsábították, azt mondták, hogy elveszítette az
egyik patkóját. A magyaroknál az el nem csábultakat
gúnyolták: „Piros szoknyás kisleány. Patkolatlan
maradtál”.
Bármerről várják is a védelmet, látnivaló, hogy a
jelképek e keresztútján miért maradt meg talizmánnak a
patkó.
legközelebb a lóról lesz több szó, amiről elmondható, hogy legkülönb szolgája az embernek, szolgai
alázattal páros úri büszkesége teszi az ember szemében
oly ellenállhatatlanná.
BalOGH zOlTÁN
állatorvostan-hallgató
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Mi A LogoPédiA? MiéRt Fontos?
2011 szeptemberében kezdtem el dolgozni a szépvízi Nyírő
József általános Iskolában és a szentmihályi Arany János általános
Iskolában, ahol jelenleg is logopédusként folytatom tevékenységem. A
szépvízi és szentmiklósi iskolákban
összesen harmincegy gyerekkel
foglalkozom.
Ha megemlítjük a logopédia
szót, elsőként olyan beszédhibák jutnak eszünkbe, mint a selypesség
(például a gyerek „r” hang helyett „j”
vagy „l” hangot mond, „s” hang
helyett „sz” hangot stb.), hadarás és
dadogás.
A selypességet akkor kell
korrigálnunk, ha a gyerek betöltötte
már az öt évet, mivel azelőtt a hangok
torzított ejtése, felcserélése,
helyettesítése természetes. Ha ez nem
történik meg, míg a gyerek első
osztályba kerül, akkor problémák jelentkezhetnek az írás és olvasás megtanulásában, később pedig a
szövegértésben. Tehát, ha a gyerek
például „l” helyett „j” hangot mond,
akkor az olvasás és írás során is így
fog tenni.
Most néhány szóban a
dadogásról szeretnék írni. Előfordul,
hogy 3-5 éves kor között a gyerek
gondolkodási ritmusa annyira megnő,
hogy gondolatait nem képes a beszéd
ritmusával összeegyeztetni. Túl sokat
akar egyszerre mondani, ezért
beszéde akadozó lesz. Ebben az
életkorban ezt vegyük természetesnek, és ne hívjuk fel rá a gyerek figyelmét, mert ezzel csak
súlyosbíthatjuk a tüneteket. Ha
viszont a tünetek hosszabb ideig fennállnak, és a megakadások egyre
erősebbek, érdemes szakemberhez
fordulni.
Az említett beszédhibákon
kívül lényeges figyelmet szentelni a
megkésett beszédfejlődésnek is.
Ebben az esetben a gyerek már
betöltötte a három évet, de nem
beszél, csak szavakat vagy szókezde-

ményeket mond, esetleg mutogat.
Ilyenkor is fontos logopédus
véleményét kérni.
Sok szülőben felmerül a
kérdés, hogy a gyereke miért kell logopédushoz járjon, hiszen sok esetben
a gyerek nem is beszédhibás, tisztán
beszél! A logopédia tárgykörébe
azonban nemcsak a fent említett
beszédhibák tartoznak, hanem az
olvasási és számolási zavarok
megelőzése és terápiája is. Az
olvasási és számolási zavarok súlyossága is különböző mértékű lehet,
attól függően, hogy milyen okok
húzódnak meg ezek hátterében.
Ahhoz, hogy az olvasást és
számolást megfelelően elsajátítsuk
rengeteg részképességre van szükségünk. Ilyen részképesség lehet
például a térben való tájékozódás,
hogy tudja-e a gyerek, hogy hol van a
fent, lent, előre, hátra, jobbra, balra
stb. Ha nem, könnyen összecserélheti
a hasonló betűket, mint a b-d, mivel
csak irányukban különböznek. Ide
tartozik az időben való tájékozódás
(fel tudja-e sorolni a hét napjait,
évszakokat, az év hónapjait stb.), a
sorrend, a szabályszerűségek betartásának képessége, hiszen az
olvasás során egymás után kell
olvasni, követni a betűket. Nem hagyhatjuk ki a látási észlelést (felismerie a kört, háromszöget, ha ezek más

formák közé vannak rejtve), és a hallási észlelést (különbséget tud-e tenni
például a f-v vagy t-d hangok között)
sem, de ide tartozik az emlékezet, figyelem, mozgás és még sokat sorolhatnék. Ha egy részképesség nem
alakult ki megfelelően, problémák
adódhatnak az olvasásban, számolásban. Ezek a tünetek már óvodás korban észlelhetőek.
lényegesnek tartom tisztázni
a tanulási nehézség és a tanulási zavar
fogalmát. Tanulási nehézség akkor áll
fenn, ha a gyerek nem gyakorolt
eleget, vagy különböző okok miatt
nem járt iskolába, óvodába. Így szinte
egyenes következmény a lemaradás,
de gyakorlással behozható. Tanulási
zavarról akkor beszélünk, ha
függetlenül attól, hogy mennyit
gyakoroltatjuk az olvasást, számolást,
másolást, írást, a gyerek rendszeresen
jár iskolába és még okos is, nem tud
megtanulni (helyesen) olvasni, számolni vagy írni a hagyományos módszerekkel. Ilyenkor a szülő
tehetetlennek érzi magát, hiszen ő
odaáll gyereke mellé, megtesz minden tőle telhetőt, ugyanígy a tanítónő
is, még sincs eredmény. A gyereket is
egyre több kudarc éri, és ennek
következménye lehet az agresszív
viselkedés.
(folytatás a 11. oldalon)
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Mi A LogoPédiA?
MiéRt Fontos?
folytatás a 10. oldalról

A tanulási zavar hátterében általában neurológiai okok húzódnak
meg (pl. szülés körül kialakult komplikációk, elhúzódó szülés, oxigénhiány, fertőzések stb.). Szülési
komplikációk következtében egy
minimális agyi sérülés jön létre,
amelynek következtében csak néhány
részképesség sérül. Ez nem azt jelenti,
hogy a gyerek értelmileg sérült, buta
lesz. Sőt, a tanulási zavaros gyerek
intelligenciája sok esetben átlagon
felüli, de lehet akár átlagos vagy átlag
alatti is. A tanulási zavarokkal küzdő
gyerekek esetében speciális logopédiai módszerekhez kell folyamodni,
amelyeknek alapja a fent említett
részképességek fejlesztése. Tehát kitartó munkával meg tud tanulni
olvasni, írni, számolni, de nem a
hagyományos pedagógiai módszerekkel. fontos megemlítenem, hogy
második osztályos korig még nem
beszélünk tanulási zavarról, csupán

veszélyeztetettségről. Ezért fontos,
hogy minél korábban kezdjük el
fejleszteni ezeket a részképességeket.
Minél kisebb a gyerek, annál nagyobb
az esély, hogy behozza apróbb vagy
súlyosabb lemaradásait, így
megelőzhetjük a későbbi tanulási
zavarokat. Ez pedig az elsődleges
célom: a megelőzés.
A tanulási zavaros gyerekek
általában sok pozitív tulajdonsággal is
rendelkeznek. Hajlanak valamilyen
művészeti ág felé, jó festők, rajzolók,
sportolók. A dolgokat összességében

látják, és nem a részleteket ragadják
meg, nagyon jó problémamegoldók,
kreatívak. Mivel ezeket a gyerekeket
rengeteg kudarc éri az iskolában, így
fontos, hogy találjunk nekik egy
olyan területet, amelyben megmutathatják tehetségüket, sikerélményük
lehet benne. lehet ez foci, éneklés,
faragás, bármi, amelyben örömet lelnek. Ezáltal nő az önbizalmuk és
csökken a problémás viselkedés is.
aNDrÁS TüNDe
logopédus

Községbeli gazdák a bukaresti indAgRA
nemzetközi mezőgazdasági kiállításon
2012. október 31. és november 4. között tartotta
nyitva kapuit a bukaresti Romexpo vásárkomplexumban
a tizenhetedik alkalommal megrendezett Nemzetközi
Mezőgazdasági Kiállítás. Erre a nagyszabású rendezvényre utazott november 2-án községünkből is több
gazda. Egész napos ott tartózkodásuk alatt volt látnivaló
bőven, hiszen a Bukaresti Nemzetközi Mezőgazdasági
Kiállításon idén 22 ország több mint 400 cége képviseltette magát. A mezőgazdasági haszongépekből és
járművekből óriási volt a felhozatal és nem hiányoztak a
standokról a föld műveléséhez használt eszközök:
ekék, boronák, permetezők és terménybetakarító berendezések sem.
Az állattenyésztőknek is volt ahol nézelődniük,
fajtiszta állatokat, juhokat, kecskéket, szarvasmarhákat,
lovakat láthattak, de voltak még kacsák, libák, pulykák,
tyúkok, kakasok és más szebbnél szebb állatok is.
A mezőgazdasági kiállítással egy időben a
központi csarnokban többek között meg lehetett tekinteni

a Nemzetközi Élelmiszeripari Kiállítást, a Csomagolóanyagok vásárát, valamint a Nemzetközi Bor- és Italkiállítást.
A gazdák a vásárlás helyett elsősorban tapasztalatokkal, álmokkal és a szakcégek standjain található
szóróanyagokkal és prospektusokkal tele tarsollyal tértek
haza.

12. nádi suttogó

2012. oKtóBER

Régi RECEPtEK
Békaszáj

Hozzávalók:
1 kg liszt
40 dkg zsír
1 citrom reszelt héja
6 evőkanál ecet
Vízszintes meghatározások
1. MEGfEJTÉS 4. MAGyARoSzáGI váRoS 8. fÉRfINÉv 9. lENGyEl 15 evőkanál szénsavas ásványvíz
öKolÓGUS 11. SzESzES ITAl 13. áfA RoMáNUl 14. GyÓGyáSzATI
SEGÉDESzKözöKET GyáRTÓ ÉS foRGAlMAzÓ CÉG 16. TöRPESÉG
17. vÉGálloMáS 18. -RE PáRJA 20. KERESzTÜl 21. MEGfEJTÉS 24.
TÉlI ölTözET 25. A TERMÉSzET láGy..... 26. KövETEl, KÍváN 28.
IlyEN KoMÉDIA IS vAN 29. KIKERICS fAJTA 30. ÉS lATINUl.

díszítéshez:
20 dkg porcukor
2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk, majd
1. KAToNAI TöMB 2. áDER fElESÉGÉT 3. TollBA MoND 4. állÓvÍz betesszük a hűtőbe és egy éjszakára ott hagyjuk.
5. fÚvÓS HANGSzER 6. fEHÉR MEGyEI váRoS 7. DICSEKSzIK 9.
Másnap kb. fél centiméter vastagra
ElvöRöSöDIK 10. TERASz, ERKÉly 12. RoMáN fÉRfINÉv 15.
kinyújtjuk a tésztát és pohárral kivágjuk.
EMBER RoMáNUl 17. RUHAfoSzláNy 19. NyAvAlyoG,
HISzTÉRIázIK 21. NŐI NÉv 22. TANTáRGy 23. IlyEN CSŐ IS vAN 24. Kemény szilva ízzel, raháttal vagy pedig
MARÓ ANyAG 27. A -KE PáRJA 28. TANzáNIA RövIDÍTÉSE. darált dióval töltjük. Betesszük a sütőbe, és
amikor megsült vaníliás porcukorba forgatjuk.
Készítette: néMEti KAtALin
Jó étvágyat!
Függőleges meghatározások

BABA-MAMA BÖRZE
November 17-én második alkalommal adott otthont a szépvízi
óvoda tornaterme a Nők Klubja által szervezett Baba-Mama Börzének.
Az őszi-téli börzén a szezonnak megfelelő gyerekruhákat, cipőket,
játékokat lehetett megvásárolni, elárusítani, cserélni. A termékek közt
akadtak teljesen újak, alig használtak, és használtak egyaránt. A tavaszi
börzéhez viszonyítva nőtt az érdeklődés az esemény iránt. Érdemes is
kihasználni az alkalmat, hiszen a bolti árak töredékéért lehet szert tenni
hasznosabbnál hasznosabb darabokra, ráadásul ismerős arcoktól
vásárolhatunk.
Ez úton is arra szeretnénk bíztatni Mindenkit, hogy majd a
tavaszi börzére jelentkezzenek eladóként, és jöjjenek el minél többen
vásárolni. Megéri!

Várjuk olvasóink receptjeit!

ViCC-sARoK
KoVáCs KáRoLytóL

Mári néni levelet írt a katona fiának.
Bizony nem kenyere az írás az öregasszonynak, így hát a levélben csak ennyi áll:
„Édes fiam! Mű jól vagyunk, a marhák es az
istállóban, csak te hiányzol. Tudod-e fiam,
disznyónk még nincs, de ha te hazajössz, az
sZéPVÍZ KÖZségBELi nőK KLuBjA es lesz.”

