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„Békesség nektek”− húsvéti hittel a mindennapokban −
Húsvét, Jézus feltámadásának a napja, a kereszténység legnagyobb ünnepe, az ünnepek ünnepe. Húsvét
minden örömünk és ünneplésünk forrása, magva és alapja.
Egy ősrégi példa találóan világítja meg Krisztus húsvéti
misztériumát, feltámadását.
Valaki súlyosan megsértette a királyt. Halálra
ítélték, és hogy minél nagyobb kínokkal haljon meg, arra
ítélték, hogy vadállatok tépjék szét. Vasketrecbe zárták,
ahol várta kivégzésének időpontját. Oda akarták beengedni a vadállatokat, hogy végezzenek vele. A rácson
kívül ült már a király, aki elítélte a bűnöst. Ott szorongotttolongott a kíváncsi tömeg. Trombitaszóra kellett a vadállatok ketrecének ajtaját felrántani, hogy a vadállatok
előrerontsanak és szétmarcangolják az elítéltet. A bűnös
remegett, várta a szörnyű halált. Amikor a király megadta
a jelet, a harsonák, kürtök szólaltak meg és íme… Az
oroszlánok, tigrisek helyett egy fiatal, fehér bárány ballagott be, piros szalaggal a nyakán. Szelíden közeledett a
halálraítélthez és csendesen lefeküdt a lába elé.
Krisztus ellenségei azt várták, hogy feltámadásakor elérkezik a leszámolás ideje, és a sírból egy

bosszúálló, rettenetes király lép ki. Talán lángpallost vesz
a kezébe és megkeresi azokat, akik ellenségei voltak, akik
elítélték, akik tövissel koronázták, gúnyt űztek belőle, akik
különböző módon megkínozták és mindenkinek megadja
amit érdemel. Szikla, őrség, pecsét, ez jellemezte Jézus
sírját és a farizeusok, az ellenség lelke mélyén valami
végtelen félelem: mi lesz, ha feltámad? Jézus viszont
egészen másképp viszonyult az emberekhez. Feltámadása
után valahányszor megjelent, nemcsak az apostoloknak,
másoknak is, talán még ellenségeinek is, mindig így
köszöntötte őket: Békesség nektek! Sokszor még meg is
kérdezte őket: Miért ijedtetek meg és miért támad kétely
a szívetekben. Ne féljetek, én vagyok.
Íme, ez az isteni magatartás, ez az isteni gesztus,
amit tanúsít a feltámadt Jézus még ellenségeivel szemben
is. És mi, keresztény emberek? Sokszor mennyire messze
állunk a feltámadt Jézus magatartásától. Az Isten ember
iránti irgalmassága mutatkozik meg ismét. Hiszen feltámadása után nem számon kérni jön.
Folytatás a 3. oldalon.
GyörGy MIhály-levente plébános
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Tűzoltósági felhívás:
Szabadtéri tüzek megelőzése
Az udvarokban, kertekben, árokparton, sáncokban, utak mentén, erdőkben, kaszálókon, legelőkön okozott tüzekkel nemcsak a környezetet, hanem a közlekedés
biztonságát is veszélyeztetjük. A megfelelő óvintézkedések megtartásával, felelősségteljes magatartással
elkerülhetők a káros és veszélyes tűzesetek, valamint a természeti értékek hanyagság, felelőtlenség miatti értelmetlen pusztulása.
A kaszálókon, legelőkön a tavaszi tisztításkor
összegyűlt száraz ágakat, gallyakat, leveleket vagy növényi maradványokat csak abban az esetben szabad
elégetni ha azt megelőzően a helyi tanácsnál bejelentik és
a 11-es irodában kiállították az erre vonatkozó engedélyt,
ami csak arra a területre és arra a napra érvényes amelyre
kérelmezve volt. A gumi, műanyag, ruhaanyagok vagy
ehhez hasonló nehezen éghető és erősen szennyező
anyagok elégetése a szabadban tilos.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység biztonságos
végzéséhez az alábbi általános előírásokat kell betartani:
1. Erdőben csak kijelölt tűzrakóhelyen szabad
tüzet gyújtani.
2. Tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani.
Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy

AnyAkönyv

2016. március
születések:
csíkszentmiklós – Fekete Edina, Fekete Edvárd
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olyan irányú légmozgás ne legyen, amely erdő, épület,
éghető anyagok, közművek stb. felé viheti a képződött
füstöt, szikrát, valamint a közlekedést, a fűst terjedése ne
zavarja.
3. A tűz meggyújtása előtt, annak tovaterjedésének
akadályozásához a megfelelő tűzoltóeszközt, felszerelést
(tűzoltó-készüléket, vízzel telt vödröt, homokot szórólapáttal stb.) készenlétbe kell helyezni.
4. Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méter széles – gaz, avar és
kerti hulladéktól mentes – sávot kell biztosítani a tűzrakás
környezetében.
5. A tűz meggyújtása után azt őrizetlenül hagyni
nem szabad, a tevékenysége végeztével a tüzet teljesen el
kell oltani.
Ezek olyan jellegű szabályok, melyeket minden
esetben be kell tartani.
Ha egy esetleges tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti
„kis tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról haladéktalanul értesíteni kell a helyi önkéntes tűzoltóságot a 0761130217-es telefonszámon, a helyi hatóságokat (polgármester, alpolgármester), a helyi rendőrséget vagy a
központot 112-es segélyhívó telefonszámon.
ZőldI Gellért
Szépvíz Község Önkéntes Tűzoltóalakulatának
vezetője

Nagykorúsítási ünnepség a
községben

2016. április 9-én, az előző évekhez hasonlóan,
nagykorúsítási ünnepségre kerül sor a községben.
Elhalálozás:
A szentmise délelőtt 10
Szépvíz – Hurubeanu Anna, Bogos Borbála, lászló
órától kezdődik Szépvízen,
Erzsébet
majd a helyi kultúrotthonban
köszöntik a fiatalokat.
Az ünneplés este csíkszépvíz község polgármEstEri
szentmiklóson folytatódik a
HivAtAlánAk
18. évesek báljával a kultúrotthonban.
ügyfélfogAdási rEndjE:
00
00
Hétfő – csütörtök: 8 – 15
A bálra mindenkit
péntek: 800 – 1400
szívesen látnak a fiatalok!

Telefon: 0266-325282

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
kiadó: Szépvíz Község polgármesteri Hivatala. felelős kiadó: Ferencz Tibor.
munkatársak: Albert Tünde, András róbert, Balázs gáspár, dr. Balogh Attila, cseke István, Demeter Emőke-gizella, Fazakas Judit, Ferencz
Angéla, gábor zoltán, györgy Mihály-levente, Kenéz Szilárda-ágnes, Kovács Károly, lakatos István, Németi Katalin, Szakács Adél,
Szatmáry Domokos-zsolt, dr. Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, zőldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. korrektúra: Ferencz réka.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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„Békesség nektek”− húsvéti hittel a mindennapokban −
Folytatás az 1. oldalról.
Az irgalmasság évében vagyunk. A húsvéti
hitem, a húsvéti magatartásom milyen? Mikor megsértenek, gáncsolnak, elmarasztalnak, leértékelnek, ok
nélkül talán éppen nekünk is vesztünket akarják, mi
sokszor a megtorlás, az ököljog, az ellenségeskedés
útját járjuk és nem a feltámadt Jézus békét hirdető
húsvéti diadalútját. Szent pál apostol többször bírálja
testvéreit: „Érzés és irgalom nélküli világ”. Ilyenné válhat környezetünk, ha belőlünk is kihal a húsvéti hit, ha
eltompul a lelkiismeretünk, ha a szeretet helyett az
önzés szelleme lesz úrrá rajtunk. Világunk bajba jutott
helyzetén egyedül a feltámadt Üdvözítő segíthet. Ennek
a feltétele, hogy mi is tőle tanuljunk irgalmat, hogy a
világ is, mi is feléje nyújtsuk a kezünket. Az idei húsvét
alkalmával mi is öleljük át feltámadt Krisztusunkat,
mint tette azt Magdolna, az apostolok, az emmauszi
tanítványok és mindazok, akik hittek benne. Jézus sírja

TáJHázAK NApJA

ma is üres. Temessük el benne régi, bűnös, gyarló emberségünket, hogy feltámadhassunk vele együtt az új,
az örök életre.
Befejezésül Alexandriai Szent cirill Húsvéti
imádság c. elmélkedésével zárom: „Jézus, feltámadásod
világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd
legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol
gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek,
ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek,
ahol szomorúak. uram, add, hogy fény legyek a sötétségben!”
Ha megértettük Húsvét mondanivalóját és
Isten irántunk való irgalmasságát, legyünk Krisztus
fénye, hírnöke és húsvéti hittel éljük életünk minden
napját!
GyörGy MIhály- levente
plébános
Forrás: székelyhon.ro

A XII. Hargitai Megyenapok
keretében a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Hargita
Megye Tanácsa második alkalommal szervezi meg a Tájházak Napját, amelyet a
Hargita megyei tájházakkal, néprajzi
gyűjteményekkel való együttműködésben kíván megvalósítani.
A Tájházak Napjára 2016. május
7-én 9 és 19 óra között kerül sor. Ekkor a
programhoz csatlakozó tájházak, néprajzi
gyűjtemények kinyitják kapuikat a
nagyközönség előtt. A tájházak felelősei
szervezett formában bemutatják a helyi
gyűjteményt az érdeklődőknek, majd ezt
követően a tájházba ellátogató gyermekek kézműves tevékenységen vehetnek részt. Az első Tájházak Napjához hasonlóan a gyűjteményfelelősök további
kulturális műsorral is színesíthetik a rendezvényt, így lehetőség nyílhat könyvbemutatók, kiállítások, színdarabok,
néptánc előadások, gasztronómiai bemutatók stb. szervezésére is.
A program célja felhívni a figyelmet a helyi értékekre és a lakosság körében népszerűsíteni a tájházakat,
gyűjteményeket. Az ingyenes program lehetővé teszi, hogy minél több személy ellátogasson a tájházakba és maradandó
élményben legyen része. A Tájházak Napja programban a Forrásközpont koordinátori szerepet vállal, és segíti a
gyűjteményfelelősöket a programok megszervezésében.
Az első Tájházak Napját 2014 októberében tartották meg, ez alkalommal 18 tájház és néprajzi gyűjtemény
kapcsolódott be a programba. hargita Megyei hagyományőrzési Forrásközpont
A csíkszentmiklósi Tájház 10 és 14 óra között lesz látogatható. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt.
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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Március 15. ünnepségek a községben
A szépvízi óvodások idén is rendezett
sorban, az ünnephez illő dalokat énekelve
vonultak a községháza előtti térre óvónőik
vezetésével. A közösen készített kokárdát
büszkén helyezték el az emlékműnél.
szépvízen hagyományosan az esti
órákban tartották a március 15-i megemlékező
ünnepséget. Az ünnepi szentmise után a
jelenlévők nemzeti és székely zászlókkal
vonultak a községháza előtti emlékműhöz.
Az ünnepi beszédek után a Nyírő József
általános Iskola diákjainak ünnepi műsora
következett, melyen forradalmi dalok és szavalatok hangzottak el. A megemlékezés koszorúzással és himnuszaink eléneklésével zárult.

2016. március 15-én csíkszentmiklóson az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc megünneplésére gyűltünk össze.
Március idusa a tavasz, a magyar nép
újjászületésének ünnepe, példaadás a
hazaszeretetről, összefogásról, becsületről, kitartásról. Emlékeztünk azokra, akik életüket
áldozták azért, hogy nekünk szabadabb életünk legyen. Az ünneplő közösség a szentmise
után a csíkszentmiklós-i általános Iskola tanulóinak ünnepi műsorát hallgathatta meg.
AndráS MIhály eMőKe
csíkszentmiklóson márciusban kitartóan vettek részt a gyerekek a kézművesfoglalkozásokon. 15-én az elkészített munkával a kezükben vonultak az emlékműhöz és
helyezték el a virágokat.
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A csíkszentmiklósi óvodások egy nagy kokárdával
tették tiszteletüket az emlékműnél március 15-én.

XX. március 15. csíkborzsovában
A hagyományokhoz híven, immár XX. alkalommal emlékezett meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról csíkborzsova. 1996. június 15-én vette fel iskolánk a borzsovai Balogh Ignác honvéd főhadnagy nevét (ez
volt az első kisiskola, amelyik nevet kapott abban az időben). Azóta minden évben szerényen, visszafogottan, de annál
nagyobb alázattal és tisztelettel ünnepel és emlékezik a falu apraja-nagyja.
Tíz évig az iskola udvarán tartottuk a megemlékezést az emléktábla előtt. 2005-ben azonban Erőss Antal
megálmodta és fáradságot nem ismerve, sok székelyudvarhelyi és csíki üzletember önzetlen segítségével, felállíttatta
a hősök emlékművét. Azóta itt emlékezik a falu
Balogh Ignác honvéd főhadnagyra és a 16 borzsovai
̓48-as honvédre valamint az I. és II. világháborúban
elesett hősökre.
A mostani megemlékezés is felemelő volt. Szentmisével kezdődött, amelynek keretében györgy Mihály levente plébános megemlékezett a ̓ 48-as eseményekről. Ünnepi beszédet mondott Ferencz Tibor
polgármester és Erőss Enikő tanítónő. Ezt az iskolások szép műsora, majd a csíkborzsovai férfikórus
előadása követte. Az ünnepély koszorúzással és a
himnusz eléneklésével zárult.
erőSS enIKő
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Akikre büszkék vagyunk
Idén XIV. alkalommal szervezték meg a páll lajos
Matamatikaverseny körzeti szakaszát, melynek
házigazdája csíkcsicsó volt.
Községünk mindhárom iskolájának elemi osztályos tanulói részt vettek a versenyen. A csíkborzsovai
Balogh Ignác általános Iskola tanulói a következő eredményekkel tértek haza:
I. osztály: lakatos Noémi, páll Dávid, Walgraffe
Máté − mindhárman dicséretben részesültek;
III. osztály: Tankó István. Felkészítő Erőss EnikőMária tanítónő.
II. osztály: Balog Szende − I.díj; Abos Tamás −
dicséret; Balog Boglárka;
IV. osztály: Erőss Tímea, lászló Mária Magdolna.
Felkészítő Kovács Teréz tanítónő.
A megyei szakaszon is nagyon ügyesen matekozott Balog Szende, hisz dicséretben részesült.
gratulálunk, csak így tovább kicsi gyermekeink, a
kitartó munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét !

KovácS teréZ
tanítónő

A csíkszentmiklósi iskola tanulói is hoztak díjat a
versenyről:
I. osztály: Erőss Sarolta, Deák Bálint. Tanítójuk András
Mihály Emőke.
II. osztály: Székely Dorottya, Erőss áron. Tanítójuk
péter Tünde.
III. osztály: Kelemen Anita, Tamás Hanna. Tanítójuk
péter árpád.
IV. osztály: Erőss Nándor - III. díj, Bereczki péter dicséret, Málnási Brigitta. Tanítójuk Erőss Judit.
Mindenkinek gratulálunk!

Fotó: Miklós-Sántus Judit

A szépvízi Nyírő József általános Iskola tanulói közül
a következők vettek részt a versenyen:
Boros Barnabás (I. osztály – szóbeli dicséret)
Imre Delinke (I. osztály – szóbeli dicséret) – tanítójuk
Tamás csilla.
Nagy Nóra (II. osztály – szóbeli dicséret)
Deák Szilvia (II. osztály – dicsérő oklevél) – tanítójuk
ráduly Szilvia.
Fazakas paula (III. osztály – szóbeli dicséret)
Barabás zalán (III. osztály – szóbeli dicséret) –
tanítójuk Ferencz rozália.
Deák Dávid (IV. osztály – szóbeli dicséret)
lászló ákos (IV. osztály – szóbeli dicséret) – tanítójuk
Miklós-Sántus Judit.
gratulálunk a résztvevőknek és kívánunk továbbra is
jó tanulást, kitartást!
A résztvevő tanulók szorgalma példaértékű az
iskoláink számára.
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Március 8.
A szépvízi nagycsoportosok március
8-án szeretettel és mélyen meghatódva
köszöntötték azokat, akik életet adtak nekik,
az édesanyákat. Igyekeztünk közvetíteni az
édesanyáknak és nagymamáknak, hogy milyen jó az, hogy rájuk is fény esik, ne csak ők
világítsanak. Megpróbáltuk megköszönni azt
a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal
alig lehet kifejezni. Minden meghitt szó, minden virág kevés azért, amit az édesanyák
tesznek a gyermekeikért. Köszönjük, hogy
vagytok nekünk!
AlBert tünde óvónő

Nőnapi ünnepség
,,Elmesélném, miért szeretlek?
Biz azt estig mondhatnám.
Köszönöm, hogy itt vagy nekem
édes, drága jó anyám!”
Így köszöntötték március 8-án, a Nők
Nemzetközi Napján az anyákat, nagymamákat
a borzsovai gyerekek.
Népes vendégsereg előtt bemutattuk az
előadásainkat, a kisebb osztályosok versekkel,
énekekkel tarkított jelenetekkel örvendeztették
meg a nagyközönséget, a nagyobbak az Igaz
Anna lakodalma című színművet adták elő,
nem kis sikerrel. Ezután az óvodások vidám
köszöntője következett. Könnyet csaltak
a nézők arcára az aprók versikéi, mondókái,
táncai.
Egy kis ajándékkal és örömteli szívvel távoztak a szülők, nagyszülők erről a nőnapi ünnepségről.
KovácS teréZ tanítónő

„Beteg a baba” program

nan. gyakorlatban a sebkötözést is megtanulták.
Tartalmas, érdekes előadásnak lehettünk részesei.
pénteken, március 11-én óvodánkba látogatott Köszönet érte.
a Hargita Megyei Vöröskereszt a norvég vendégekkel
együtt és bemutatót tartottak a szépvízi óvodásoknak
az elsősegélynyújtásról. A bemutató témája három
kérdés köré csoportosul: mi történt (a gyerekek képről
elmesélik a történetet), segítséget hívunk (kit hívnak a
gyerekek segítségül ilyen esetben pl. szülőt, óvónőt,
mindenképp egy felnőttet) és mit teszünk – elsősegélyt nyújtunk. A gyerekek megtudhatták mit kell
tenni orrvérzés, égési sérülés esetén, valamint ha
elvágjuk a kezünket, elesünk, vagy leesünk valahon-
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Ügyes kezek
A húsvéti dekoráció is elkészült az ünnepi asztalra, ami nem más, mint egy tyúkanyó, meg egy locsoló nyuszi, amely így indul
locsolni:
„Erdélyország rózsáiról
gyöngyharmatot vettem,
Akit ezzel megöntözök
áldja meg az Isten!”
Az „ügyes kezek”
rendezői

Húsvétváró kézműves foglalkozás
A zord időjárás ellenére óriási érdeklődésnek örvendett az idei húsvétváró kézműves foglalkozás, melyet március 19-én 10 órától tartottunk a polgármesteri hivatalban. Az ovisoknak, kisiskolásoknak szervezett rendezvényen
színezett papírkosárkákat vágtunk és abba
helyeztünk festett tojásokat, tollakat, kisebb
hangulatos kellékeket. A gyerekek boldogan
vitték haza remekműveiket és lélekben a
közelgő ünnepre készültek.

Szépvíz Községbeli
nők Klubja

2016. MárcIuS
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Születésnapot ünnepelt a
csíkszentmiklósi Idősek
Klubja

egy személyre „szabott” ajándékkal leptük meg kedves
csapattársainkat.
A heti rendszerességgel tartott klub nem csak
játékról, beszélgetésekről és ünneplésről szól, bár ezeket
nagyon szeretjük, hanem csapatépítő tevékenységekről és egyébb
Már két éve akközösségfejlesztő progtívan részt vesz a falu
ramokról is. A csapat
életében a csíkszentlétszáma bővült az elmiklósi Idősek Klubja,
múlt egy évben is és tosegítségük elengedhevábbra is szeretettel fotetlen volt a csIE rengadjuk az érdeklődőket.
dezvényein, hozzáálláEz úton is nagyon boldog két éves születésnapot
suk és kitartásuk példaértékű. A két év nem telhetett el
kívánunk!
észrevétlenűl, így a második szülinapi zsúrra tortával és

Nőnapi meglepetés
Filmvetítésre készült az idősek csapata,
amikor a csIE részéről Tímár István egy-egy szál
virággal lépett be a terembe, hogy az ifjúság
nevében Boldog nőnapot kívánjon az Idősek
Klubja hölgytagjainak. A köszöntést mozi követte,
amely egy nyugdíjas emberről szólt, aki úgy döntött, hogy újból visszalép a munka mezejére mint
önkéntes.
Boldog nőnapot kívánunk minden kedves
hölgynek!
csIe

A gyulai Kolbász- és
Sodarmustra Fesztiválon
Az idén kis falunkat képviselhettük a gyulai Kolbász- és Sodarmustra Fesztiválon, ahol az öt fős csapat
egy mifelénk hagyományos disznóvágást kellett bemutasson, majd egy nagy adag „mocskos tokányt” kellett
főzzön. Nagy örömmel fogadtuk a meghívást és nagy
megtiszteltetésként éltük meg, hogy pont ránk és hagyományainkra voltak az anyaországi barátaink kiváncsiak. Igaz, hogy a disznó szurva érkezett, de az összes ezt
követő lépést betartva megmutattuk és István Miklós el is
magyarázta az itteni és az ottani vágás közötti különbségeket. Ahogy mifelénk szokás, „láb alá való deszkából”
sem volt hiány, Erőss Attila bőkezű gazdaként kínálta a
pálinkát úgy a kiváncsi közönségnek, mint a szervezőknek. Torok szárazon nem maradt, kit pohárból, kit
körömből kínált. Demeter Imre és Erőss csaba kezei szorgosan mosták a disznót majd a mészáros kívánságait teljesítve keze alá dolgoztak. A rendezvényen sok szakmabeli neves ember is részt vett, hogy néhányat említsek:
Dékány Feri bácsi, Benke laci bácsi – ők ismertebbek, de

ott volt Brindás János, Hajduk zoltán és még sokan
mások. A hangulat leírhatatlan volt, hiszen a teli hasról és
a nedves torokról gazdagon gondoskodott a gyulai csapat
– köszönjük nagyon szépen – a programok, koncertek meg
sűrűn átszőtték az egész napot.
Szeretném megköszönni a közbirtokosságnak a támogatását, segítségével elértük, hogy egy összefort csapatként láthattak bennünket a gyulaiak és nagy köszönettel
tartozom a gyulai Henteseknek és a Dékány családnak,
hogy meghívtak minket erre az eseményre. gazdagabbak
lettünk egy fantasztikus élménnyel és egy nagyobb
esemény tapasztalatával.
AndráS róBert
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Interjú Szatmáry Domokos zsolttal
A karate egy szabadkezes japán küzdősport. A
karate jelentése szó szerint: üres kéz, értelem szerint
pedig, olyan fegyver nélküli harcművészet, melyben a
karatéka saját testét használja fegyverként. Karate-do jelentése: a karate útja. Szatmary Domokos Zsolttal (3 dan),
a 15 éves Sic-Szépvíz Karate-Do Sportklub alapítójával,
életéről és a karatéról vallott filozófiájáról beszélgetett
Szakács Adél.
Melyek azok az érzések, amelyeket a karate-do vált
ki belőled?
öröm, feltöltődés, sikerélmény, a hétköznapi rutinból való kiszakadás… A harcművészet iránti tisztelet,
hiszen sokkal többről szól, mint egy egyszerű sportolási
lehetőség: ez egy életforma. Egy japán mondás szerint: a
harcművészet választ ki téged, nem te a harcművészetet.
Mikor és hogyan kezdtél el karatézni? Ki volt a
mestered? Mennyire volt számodra meghatározó az első edző?
Abból is látszik, mennyire fontos a karate számomra, hogy napra pontosan emlékszem a kezdetekre.
1990. október 23-án vettem részt az első edzésen csíkszeredában, egy jóbarátom ösztönzésére. Az alapokat több
mester segítségével sajátítottam el, sokat tanultam Incze
csabától, Váncsa Benedektől és Búzás csabától. Mivel ’90ig tilos volt hivatalosan karate-edzéseken részt venni nagy
volt a láz, több mint 500-an indultunk. De ahogy lenni
szokott, évről-évre sokan lemorzsolódtak, az akkori csapattársak közül kb. 15en karatézunk ma is
aktívan. Incze csaba
„örökmesterem”
maradt, ha lehet így
mondani; mind a mai
napig felnézek rá szakmailag és emberileg
egyaránt. Külön öröm
számomra, hogy aktívan részt vesz a SicSzépvíz Karate-Do
életében is, mikor ideje engedi, edzéseket tart, elkísér
versenyekre, mindig számíthatok rá technikai kérdésekben.
Mikor és hol kezdtél önállóan oktatni?
Szépvízen, 2000 októberében, a Nyírő József általános Iskola akkori tornatermében.
Mit próbálsz meg átadni az edzéseken keresztül a
tanítványaidnak?
gichin Funakoshi, a karate megalapítója, így fogalmazott: „A karate-do lényege nem a győzelem vagy a
vereség, hanem az emberi jellem tökéletesítése!” Természetesen, mint bárki, mi is csak törekedhetünk a
tökéletességre. A formagyakorlatok hozzájárulnak az ál-

lóképesség, összpontosítás, precizitás, figyelem, önfegyelem fejlesztéséhez; a harcok során megtanuljuk
tisztelni az ellenfelet, nyerni és méltósággal veszíteni,
hiszen az élet sem csak sikeres pillanatok sorozata… Szeretném, ha egy-egy elveszített meccs után nem másban
(ellenfélben, edzőben, bírában) keresnénk a hibát, hanem
képesek lennénk elemezni teljesítményünket, megvizsgálni saját felelősségünket. Ebből tudunk igazán fejlődni.
Kik a mester-tanítványaid? Milyen eredményeket
értek el? Miért vagy rájuk a leginkább büszke?
lukács Kinga és Fazakas Norbert, akik kitartásuk,
kemény munkájuk, sokszor más, érdekesebb, fiatalokat
vonzó programokról való lemondásuk eredményeként jutottak erre a szintre. Büszke vagyok rájuk, mert bár még
sok hasonlóan tehetséges gyermek bontogatta szárnyait a
csapatban, csak ők jutottak el a mesteri fokozatig. Norbert
ugyanakkor részt vett egy Székesfehérváron megrendezett
Európa Bajnokságon, Kinga pedig két világversenyen is
bronzérmet szerzett (2013-ban Törökországban és 2014ben Koszovóban).
Mi motivált 25 éven át, hogy még mindig aktívan
űzöd a karate-do-t?
Eleinte, amikor csak rólam szólt a dolog, a sportág
szeretete, edzőim szakmai és emberi példája, a fejlődni
akarás, az újabb és újabb szakmai kihívások. Később,
edzőként, már nem én lettem a fontos. Bár szerettem tatamira lépni, megmérettetni, lassan megértem a háttérszerepre: a személyes sikernél fontosabbá vált
tanítványaim felkészítése, irányítása. Nagyon jó érzés, hogy
bár viszonylag fiatal
csapat vagyunk, fel
tudjunk venni a versenyt a nagy múltú,
országos szinten is elismert csapatok versenyzőivel.
ugyanakkor természetesen motiváló számomra a
közösség bizalma, úgy érzem mind a helyi tanács, mind a
közbirtokosságok ismerik és elismerik munkánkat,
lehetőségeikhez mérten támogatják tevékenységünket.
Nagyságrendileg hány tanítvány fordult meg nálad
az elmúlt 15 évben, hányan aktívak jelenleg? Hol és mikor
vannak az edzések?
Bár még sosem számoltam össze, a 15 év alatt biztosan voltak 180-200-an; most 45-en vagyunk. Jelenleg
Borzsovában és Szépvízen vannak edzések, mindkét
településen hetente 2 alkalommal.
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Tudomásom szerint, rendszeresen jelen vagytok a
székely szuper maratonon is a csapattal. Miért tartod
fontosnak a részvételt? Hogyan készültök rá?
A kezdetekben másokkal szaladtam, de aztán úgy
éreztem, hogy eléggé felkészültek a tanítványaim, hogy
együtt vállaljuk be ezt a nagy kihívást. Itt a táv mellett
(személyenként valamivel több, mint 12 km) a nagy
hőséggel is meg kell bírkóznunk. Nem könnyű, de mindannyiunk számára egy jó teljesítménypróba. legutóbb
két díjat is bezsebeltünk: a legfiatalabb versenyző (Fikó
zsófia) és a legnépesebb település díját. Különösebb
készülés nem szükséges, hisz az edzések megfelelően karbantartanak, de azért a rajt előtt pár héttel agyilag és
fizikailag is próbálunk „ráhangolódni”.
Férjként, két gyermekes apaként, hogyan tudod
összeilleszteni a karatét a családdal?
Nagyon jó kérdés. Az összeegyeztetés folytonos kihívás, van amikor sikerül, máskor kevésbé.
Sokszor van lelkiismeretfurdalásom, amikor úgymond elhanyagolva családomat, saját gyerekeimet, mások gyerekeivel foglalkozom, őket fejlesztem, hétvégenként
velük „kirándulok” (értsd versenyeken való részvétel).
Hogy csak egy példát említsek: a heti 4 edzésen kívül
februárban 3 hétvégét is a karatéra áldoztam, ugyanis két
versenyen és egy továbbképzőn vettem részt. Feleségem
aránylag megértő, pedagógusként tudja, milyen gyermekekkel foglalkozni, hogy csak komoly, következetes
munkával lehet eredményeket elérni, de az ilyen „zsúfolt”
hónapokban nehezményezi, hogy családi programok
helyett túl sok időt szentelek edzői feladataimnak. És ez
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érthető is! Szerencsére vannak programok, ahova már
lányaimat is magammal vihetem, és remélem, ez egyre
gyakoribb lesz.
Véleményed szerint hogyan néz ki a karate jövője?
Úgy látom, egyre több szülő ébred rá a sport
fontosságára, valamint arra, hogy a fegyelem nem
föltétlenül rossz dolog. Sőt! A sikereknek, fejlődésnek
elengedhetetlen feltétele a fegyelmezett, kitartó munka.
Tény, hogy napjainkban a gyerekek, fiatalok sokkal több
programajánlat közül válogathatnak, mint akár 5 évvel
ezelőtt. Sokan céltalanul csapódnak egyik-másik csoporthoz, majd ha valamelyik megtetszik, maradnak, ha
nem, továbbállnak. Nem szabad ettől kétségbeesni. lényeg, hogy akik maradnak, „kapjanak” valamit. Jó dolognak tartom, hogy a karate bár egyéni sport, számos alkalommal engedi megtapasztalni a csapathoz
tartozás nagyszerű érzését. Bár például versenyen egyedül állsz ki
a tatamira, tudod, hogy
a háttérben ott van a
csapat. Edzőként jó
látni, amikor tanítványaim segítik egymást, versenyeken bíztatják, esetleg vigasztalják a társaikat. Mint
egy nagy család. A
kicsik felnéznek a
nagyokra és a nagyok is érzik, hogy felelősséggel tartoznak
a kicsik iránt. Sokszor rácsodálkozom, milyen éretten
viselkednek bizonyos helyzetben: aki a tegnap még igazi
gyerekként izgett-mozgott, nehezen bírt ki 5 percet, ma
már fegyelmezetten képes végigcsinálni egy bonyolult
katát stresszhelyzetben is, vagy képes pillanatok alatt döntést hozni egy kemény kumiteben.
Domó, köszönöm az interjút, egy élmény volt!
SZAKácS Adél

Felhívás
A Szépvízi polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a pénzügyminisztérium három hónappal meghosszabbította azt a határidőt, ameddig a magán- és jogi személyek kötelesek kifizetni a helyi adók és illetékek első részletét,
és ugyaneddig kaphatnak 5%-os kedvezményt azok, akik az egész éves adójukat kifizetik.
Május 31-re tolták ki a különféle nyilatkozatok benyújtási határidejét is, így az arra vonatkozót is, hogy a
magánszemélyek lakhatásra vagy kereskedelmi tevékenységre használják azt az ingatlant, amelyre cég van bejegyezve.
ugyanez az új határidő érvényes a jogi személyek által birtokolt ingatlanokra vonatkozó, illetve a járműveknek a nyilvántartásból való törlését bejelentő nyilatkozatokra.

OlVASSA SzÉpVÍz KözSÉg INTErNETES HONlApJáT
A WWW.SzEpVIz.Eu cÍMEN!
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Tematikus előadássorozat: „Szülők Iskolája”
Második alkalommal kerül
megszervezésre falunkban a „Szülők
Iskolája” nevű tematikus előadássorozat. Első meghívottunk simó
irma pszichológus volt, aki a családon belüli kommunikációról beszélt a
résztvevőknek. Második meghívottunk, közkívánatra, szintén Simó
Irma pszichológus volt, aki ezuttal
családon belüli komminikációról és
konfliktuskezelésről beszélt. Az előadások, csoportos foglalkozások, tematikus beszélgetések meghitt, bensőséges körülmények között folynak,
ahol mindenki elmondhatja véleményét, felteheti kérdéseit, nyíltan és őszintén beszélgethetünk egymással.
Következő meghívottunk ilyés Erika, csíkszentdomokosi nővér aki Szeretet, szenvedély, döntés címmel tart
beszélgetést az érdeklődőkkel.
AndráS IldIKó

Ismerd meg a tested
valódi korát
A fenti címmel zajlott ingyenes állapotfelmerés és
tanácsadás március 2-án, 18 órától a szépvízi polgármesteri hivatalban. Mivel az idősek klubja is abban az
időpontban tartotta szokásos heti összejövetelét, őket is
meglátogattuk a díszteremben, ahol az érdeklődők szintén
bekapcsolódhattak a mérésbe.
A szervezet TruAge szintje meghatározható egy
szabadalmaztatott TruAge szkennerrel. Ez egy gyors, fájdalommentes eljárás, amelyik képes kevesebb mint 20
másodpesc alatt meghatározni a TruAge szintet (biológiai
életkort) a bőrőn keresztül mért AgE-szint alapján.
Mi az AgE? Az AgE (Előrehaladott glikációs
Végtermék) egy olyan vegyület a szervezetben, amelyet
a tudósok és a kutatók összefüggésbe hoztak az öregedéssel. Az AgE a felesleges cukor és a fehérje kapcsolódásakor keletkezik a szervezetben, a glikációs
folyamat során. Jelenléte negatívan befolyásolja a biológiai kort, valamint számos betegség kialakulásában játszik
meghatározó szerepet.
Az AgE az elfogyasztott ételekkel jut a szervezetbe, idővel felhalmozódik és felgyorsíthatja az
öregedés folyamatát.
csökkentse AgE szintjét = legyen fiatalabb! Az
éveinek számát nem tudja befolyásolni, de biológiai korára hatással lehet. Ha megismeri a valódi biológiai korát,
képes lehet lépéseket tenni a javulás érdekében. A TruAge
mérés az első lépés egy fiatalosabb életmód felé.

A TruAge megmutatja, hogy AgE-szintje mennyire tér el az életkorának megfelelő értéktől.
Figyeljen az AgE mennyiségére az étrendjében.
Hő hatására a cukor és a fehérje képes összekapcsolódni az ételekben és az így keletkező AgE gyorsítja
az öregedés folyamatát. A sült kolbászon látható sötét
foltok nyilvánvalóan árulkodnak az AgE-ről. gőzölés,
főzés vagy párolás során az ételek AgE tartalma alacsonyabban tartható. Az egészséges, kiegyensúlyozott
étrend fontos eleme az egészség és az alacsony AgE szint
megőrzésének.
Változtasson életmódján. Az életmóddal nagyban
befolyásolható az AgE-szint, akár jó, akár rossz irányba.
csökkentse AgE szintjét és tartsa alacsonyan az
alábbiakkal: mozogjon rendszeresen, kerülje az alkoholt
és a dohánytermékeket, aludjon eleget, kerülje a stresszt.
SZAKácS Adél
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Fiúk, lányok a focibajnokságon
A szépvízi Nyírő József általános Iskola lány focicsapata részt vett a csíkszentkirályon megrendezett körzeti
focibajnokságon, ahol második helyezést értek el. A csapat tagjai: Erőss Timea, Koncz Barbara, Deák Kinga, Simon
zsuzsanna, Fico zsófia, Vaszi Noémi, Székely Johanna, Tankó Izabella, Erőss Márta, cosercar Edith, Sztojka Mária,
ungureanu Szidónia, Szentes Szabina.
Az iskola fiúcsapata (I-IV osztályosak) részt vett a csíkmindszenti iskolás focibajnokságon, ahol ők is megszerezték a második helyet. A csapat tagjai: Bereczky péter, Szentes Kristóf, Both Kristóf, Erőss Nándor, Székely
Ervin, lászló ákos, Szőcs Szilárd, Szatmáry Márton, gál Nándor, rostás Olivér, Barabás Hunor.
Mindkét csapat edzője Kuna csaba-Tibor.
Fotó: István Előd

Szépvíz községből is jelentkeztek a Kiskertész programra
A Kiskertész programot Hargita Megye Tanácsa
Vidékfejlesztési Egyesülete 2016-ban is elindította, melynek
keretében IV-VII. osztályos gyerekek vagy osztályok igényelhettek vetőmagcsomagokat, hogy kipróbálják a kertészkedést.
A kis kertészek ötféle vetőmagot kaptak: saláta,
cukkini, zöldborsó, retek és murok. A gyermekek, miután
megtalálják a megfelelő helyet, elültetik ezeket a magokat,
és gondozzák, követik a fejlődésüket. Minden résztvevőnek
június 30-ig írnia kell egy fogalmazást a munkafolyamatról,
és képeket kell beküldenie, valamint piros pontra egy olyan
receptet is be lehet küldeni, amely a termesztett zöldségekből
készült. A továbbított munkák közül kiválasztják a legjobb
negyvenet, ezen fogalmazások szerzőit személyesen meglátogatja egy bizottság, hogy megtekintse a kiskertjüket, és a
program végén díjazzák a legügyesebbeket.
A községből 11 gyerek jelentkezett a programra:
Balla Ferdinánd, Bogos Tamás,györgy Dóra-Kriszta, lakatos
Kincső, lakatos Krisztina, lászló csenge, Nagy Tünde,
Neagu M. géza, pora Emőke, rezi Tivadar, Sebestyén Anita.
Jó kertészkedést kívánunk minden résztvevőnek!

HAllgAssA A szépvíz rádiót!
www.szepvizradio.info
csak a miénk!
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Mondókázó
Február elején indult a Mondókás csoport, melynek célja, hogy a
gyereknevelésen lévő anyukák és
csemetéik közösségbe járjanak,
közösen énekeljenek, játszanak.
Ebben a csoportban helye van annak,
hogy az anyukák gyerekneveléssel
kapcsolatos kérdéseiket, tapasztalataikat megbeszéljék, önbizalmukat
erősítsék. A csoport heti rendszerességel találkozik, hétfőnként 11
órától a csIE termében.

Táncház
Minden pénteken 18 órától
gyerektáncház van csíkszentmiklóson a kultúrotthonban,
ovodáskorú gyerekeknek. Ez
uton is köszönjük Nagy Évának, hogy foglalkozik ezzel és
tanítja gyerekeinket.
AndráS IldIKó

Hagyományos húsvéti tojásírás a szépvízi könyvtárban
A húsvétot megelőző nagyhéten, nagycsütörtökön,
immár tizedik alkalommal szerveztük meg a hagyományos
tojásírást a szépvízi könyvtárban, amelyen nagy számban vettek részt a községi iskolások is. Napjainkban egyre többen
szeretnék írott tojással dekorálni az ünnepi asztalt, egyre
többen érdeklődnek a hagyományos tojásfestés iránt. A hímes
tojás a nép hitvilágában a húsvéti ünnepkör ősi, kultikus
szimbóluma. A feltámadás, az újjászületés jelképe, de ugyanakkor termékenységszimbólum is.
A gyerekek idén is nagy szorgalommal próbálták elsajátítani a viasszal, kesicével megírt pirostojás
készítésének technikáját, ki több, ki kevesebb
sikerrel. Aki kitartó volt, vagy már az előző
években is tanulta a tojásírást az több szépen
megírt tojással térhetett haza. A könyvtárban
minden eszközt biztosítottunk, kivéve a főtt tojást, amit mindenki hozott magával, annyit,
ahányat meg szeretett volna írni. Jövőre várjuk
azon személyek jelentkezését is, akik már tudnak
tojást írni és be tudnak segíteni a tanításba.
Bece KAtAlIn könyvtáros

Fotó: Gál Emese
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2% a szépvízért Egyesületnek
A Szépvízért Egyesület tevékenységéhez járulhat hozzá jövedelemadója
2%-ával, amelyet a következő módon ajánlhat fel:
n A 230-as formanyomtatványt igényelje a polgármesteri hivatal 6-os irodájában,
vagy töltse le az internetről.
n Az egyesület hivatalos megnevezése: ASOcIAŢIA „SzÉpVÌzÉrT”.
n Adóazonosítószám: 28120627.
n Bankszámlaszám: rO05rNcB0159120680020001.
n A kitöltött dokumentumot juttassa el a szépvízi polgármesteri hivatal 6-os számú
irodájába, vagy vigye el személyesen az adóhivatalhoz.
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek a lehetőséggel és
egyesületünket támogatták!

KArATE HÍrEK
Az idei versenyszezont Sepsiszentgyörgyön a Master kupával indítottuk, melyen 12 klub, 180 sportolója
képviselte csapatát. csapatunkból 9 sportoló versenyzett. A következő eredmények születtek.
lányok: Balog Tímea (kata, kumite 6-7 év) I. hely; Balog Boglárka (kata, kumite 8-9 év) III. hely; Ficó zsófia (kata
14-15 év) III. hely.
Fiúk: Abos csongor (kumite 6-7 év) II. hely; Abos zalán (kumite 8-9 év) II. hely; geréd lehel (kumite 9-10 év) II.
hely.
Március első hétvégéjén a kézdivásárhelyi Sportaréna adott otthont az Országos Shotokan Karate (WSF)
versenynek. A szépvízi sportolók közül heten versenyeztek.
Eredményeik: Balog Boglárka (wkf kumite 9-10 év, +30 kg) III. hely; Ficó zsófia (kata 14-15 év) III. hely, (wkf
kumite -47 kg) III. hely; lukács Kinga (wkf kumite 18-21 év, -68 kg) II. hely; Balázs Barna (wkf kumite 16-17 év,
-68 kg) III. hely; rohan Imre (kata +18 év) III. hely.
A kemény, kitartó egyéni és csapatmunkának köszönhetően idén is két sportoló utazik ki világversenyre, amely
a csapat történetében a harmadik világverseny lesz.
Sic-Szépvíz Karate-do

Süssünk, főzzünk
DIÓKrÉMES MEggyES SzElET
Hozzávalók
tésztához:
30 dkg liszt
20 dkg vaj
20 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 sütőpor
5 db tojás
1 kanál kakaó
1 üveg nyersen eltett meggy
Krém:
25 dkg vaj vagy margarin
20 dkg porcukor
16 dkg darált dió
8 kanál tej
1 rumaroma
Elkészítés: A vajat a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük, azután egyenként hozzádolgozzuk a tojá-

sokat majd a sütőporral elvegyített lisztet rászitáljuk és
szép óvatosan elkeverjük. A tészta felét sütőpapírral bélelt
tepsibe simítjuk, a maradék tésztába belekeverjük az
evőkanál kakaót majd rákenjük a fehér tésztára és villával márványos mintát
húzunk bele, kirakjuk lecsepegtetett meggyel és 180 c
fokon 35-40 percig sütjük. A
krémhez a darált diót a tejjel
megfőzzük, majd habosra
kavarjuk a porcukrot a margarinnal. Miután a diónk
kihűl, a két masszát összevegyítjük. A kihűlt piskótánkat
megkenjük a krémmel és
csokiforgáccsal díszítjük.
FAZAKAS JUdIt
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KErESzTrEJTVÉNy

Honvédőrnagy
Bona gábor Az 1848-49-es szabadságharc örmény hősei című tanulmányából megtudhatjuk, hogy csíkszépvíz
is adott egy honvédőrnagyot a magyar hazának, akinek neve a rejtvény megfejtésében olvasható. csíkszépvízen
született 1819. április 19-én, a helyi örmény kolóniából származott. A katonai pályát választva 1838-ban fölcsapott
huszárnak a 2. Hannover-huszárezredbe. 1848-ban ugyanott őrmesterként szolgált. Alakulatával 1848 nyarán részt
vett a szerbek elleni „kis háborúban”. Ősszel, a honvédzászlóaljak tömeges felállításakor szükség volt szakismeretekkel
rendelkező tisztekre, így a már tíz éve katonáskodó őrmester is megkapta az arany kardbojtot. Hadnagy lett a 27.
(nagyváradi) honvédzászlóaljnál. Novembertől csapatával az erdélyi seregben harcolt, december elején főhadnaggyá,
1849 januárjában pedig századossá léptették elő. Májusban a 27. honvédzászlóalj tartaléka néven a Kalotaszeg vidékén
szerveződő zászlóalj parancsnoka lett. Július közepén alakulatával Székelyföldre került, ott Bem őrnaggyá nevezte
ki, s máris indultak a segesvári csatába. A július 31-i vesztett ütközetben a zászlóalj zöme megsemmisült. A két századot
kitevő maradvánnyal gál Sándor kicsiny székelyföldi oszlopához csatlakozott csíktusnádon. Mögöttük az üldöző
császáriak, a hátukban a Marosvásárhely felől közeledő oroszok, mégsem adták fel. A gyűrűből mesterien kicsúszva
a Mezőségen át augusztus közepén csatlakoztak a Kolozsvárott álló magyar erőkhöz. ám a szabadságharc ekkorra
már elbukott, legyőzte a túlerő. Az erdélyi csapatok Kolozsvárról zsibóra visszahúzódó maradványa a hozzá csatlakozó
Kazinczy-hadtesttel a világosi fegyverletétel hírére a további harc beszüntetése mellett döntött. A tábor eloszlott,
maradványai 24-én az oroszok előtt letették fegyvereiket. Ő is a menekülést választotta. Erdély hegyei között bujkált,
majd álnéven Krassó megyében telepedett le. A kiegyezés után a megye várnagyává választották.
Sorsa jobbra fordulását azonban nem sokáig
élvezhette, mert 1868. december 3-án elhunyt
lugoson.
vízszintes meghatározások
1. Szentmiklós és Borzsova határán levő erdőrész.
9. pódium, szószék. 10. Magyar város Fejér
megyében. 11. legismertebb ír zenei együtes. 12.
Kicsinyítőképző. 13. Bulgária, zambia és Vatikán
gkj. 14. görögország és Németország gkj. 16.
Vezetéknév. 18. ruténium vegyjele. 20. Társaság
közepe! 21. Talján. 23. páratlan kávé! 24. Keret. 25.
Forró ital. 26. Bagdadban van! 27. Kása. 28. Nyár
közepe! 29. Olvas.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. Halandó, személy. 3. Beáta bec. 4.
libanon gkj. 5. Végtelen evégből! 6. Ellenőr, vizsgálóbiztos. 7. Tolvaj. 8. Fejetlen anya! 15. Szerencsétlenség, balszerencse, tragédia. 17. ... mint a
róka. 19. Amerikai Egyesült államok röv. 22. Koffer, bőrönd. 25. Titok az eleje! 27. -ra, -...
néMetI KAtAlIn

Hétfőnként a szépvízi sportcsarnokban 19 órától Zumbát tartanak.
Hétfőn Borzsovában, szerdán pedig Szépvízen 20 órától tae Bo (Sic-Szépvíz Karate-Do)
edzéseken vehetnek részt a sportolni vágyók.
Minden érdeklődőt szívesen látnak!

