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Fotó: Fodor István

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt!
Az enyhe és sáros ősz után az időjárás is a kedvünkben jár és próbál ráhangolódni a karácsonyi ünnepekre,
fehér takaróval terítve be vidékünket. Figyelmeztet, hogy közeledik Jézus születésének a dátuma és az év vége,
megállásra, megnyugvásra sarkall. A leesett hótakaró megnyugtatja az embert, még akkor is, ha maradt egy-két
elvégzetlen munkája. Így az év végéhez közeledve jó székely szokás szerint számvetést teszünk, hogy milyen esztendőt
tudhatunk magunk mögött, mi az amit sikertült elvégezni, megvalósítani és mi az amit nem.
Zavaros, lemondásokkal teli évet zárunk, egy olyan esztendőt, amikor a megszokott rend megbomlik, amikor
még a világban történteken is csak csodálkozni tudunk és értetlenül szemlélni. Így visszatekintve valóban sok, számomra érthetetlen és elfogadhatatlan dolog történt a nagyvilágban, de közvetlen környezetemben is.
De a hittel végzett munka még ha néha szélmalomharcnak tűnik is, meghozza eredményét. Eredményes lépések
történtek községünk életében, olyanok, amelyek véleményem szerint sarkalatos változásokat eredményeztek és fognak
az elkövetkezőkben is, megváltoztatva felfogásunkat, életvitelünket. A közös munka ereje úgy érzem, lassan-lassan
meghozza gyümölcsét. Meglátásom szerint ez megmaradásunk záloga, autonómiánk alapja.
Így az év végéhez közeledve szeretném megköszönni mindenkinek mindazt, amit tett községünk fejlődéséért,
a közös cél érdekében, hiszen csak így tudunk erősek lenni, így tudunk megmaradni.
Végezetül engedjék meg, hogy a közösségben való megmaradás fontosságát hangsúlyozva kívánjak mindnyájuknak áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt.
FERENCZ TIBOR
polgármester
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Felhívás

AnyAkönyv

A tél beköszöntével ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a község közterületén a 38/2002 és a 26/2003 Tanácshatározatok,
illetve a 21/2002-es kormányrendelet értelmében a mezőgazdasági
munkagépek, üzemképtelen járművek, faanyagok, kavics, homok
tárolása tilos és pénzbírsággal büntetendő.
Felkérjük a lakosságot arra is, hogy a tél folyamán gondoskodjanak a portájuk előtti járdaszakaszok takarításáról. A járdák hótalanításakor összegyűlt havat, jeget a forgalom akadályozása nélkül
kell eltakarítani, szabadon hagyva a csatornák lefolyóit és a
vízelvezető árkokat.
BALÁZS GÁSPÁR
alpolgármester
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karácsonyi üzenet
Már több mint kétezer esztendő telt el azóta, hogy betlehemben felcsendült az angyalok ajkán az ének: „Dicsőség
a magasságban istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek.” Ezt az égi üzenetet először a pásztorok kapták
ajándékképpen, mert ők a közelben voltak, de leginkább azért kapták, mert isten őket, a szegény, pásztorkodó embereket
választotta ki erre a nagy eseményre, hogy ők legyenek a Megváltó születésének tudói. Nagy püspökünk, prohászka ottokár
így jellemzi ezeket a pásztorokat: „Azért hívja a pásztorokat, mert nem elpuhultak. Esőben, szélben, csillagos éjben virrasztanak nyájuk mellett... A kényelem és a kényesség nem a lélek fészke: száraz, ropogós gallyakból van rakva, mint a
vadgalambé.” korunkban is szebbnél-szebb énekek csendülnek fel karácsonykor templomainkban. Mindig lesznek olyan
emberek, pásztorok, akik ráállítják szívük rádióját az isteni üzenet hullámhosszára és minden alkalommal boldogan és felszabadultan hallgatják és életükben meg is valósítják a szeretet üzenetét. Mert a karácsony az egyéni, a családi és a társadalomi szeretet ünnepe. Ahol nem így van, ott nagy lehet a baj, súlyos problémák ütközhetnek ki.
Dicsőség a magasságban istennek! Abban gondolom, hogy senki sem kételkedik, hogy isten életterében minden
dicsőségről, jóról, szépről és békességről szól. isten szeretete ott tündököl. A Szentháromsági személyek végtelen
szeretettel és békességben élnek, valósággal átjárják egymást. isten nem gonoszakat és gazembereket akar látni a betlehemi
jászol körül, hanem igaz embereket vár oda. Egyházunk nem véletlenül nevezi rosszra hajlónak az emberi természetet,
amely démoni erők befolyása alá kerülhet. Ez akkor következik be, ha nem istennel működünk közre, hanem a gonosszal,
amely körüljár a nagyvilágban sokakat megejtve. „Az emberi kultúra fenyegető megsemmisülésének tényleges leküzdése
csak a kereszténységtől származhat. Semmi esetre sem az evangélium megértése révén, melyet kikezdett a romlási folyamat,
hanem a megújult kereszténységtől, amelynek követei újra fegyvertelenül, mint bárányok mennek a farkasok közé, akik a
szeretet új parancsát, amiről mindenki felismeri Jézus tanítványait, egészen komolyan veszik.” (Walter Nigg)
Nem elegendő meghallgatnunk az angyalok békeszózatát, énekét, hanem nekünk is a mindennapokban a
szeretet szárnyain kell a magasságokba emelkednünk, mert ez az isten és ember közös dicsősége és akkor tiszta lelkiismerettel, tele tüdővel és meggyőződéssel énekelhetjük: békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek,
békét a világnak!
GÁBOR ZOLTÁN plébános

Ünnepi miserend Szépvízen
l 24-én este 9.30-kor pásztorjáték, utána zenekaros szentmise, ahol a szépvízi Szent lászló kórus és a csíkszeredai Vonós Négyes együtt szerepel.
l 25-én 9-től, 11-től és délután 17 órától szentmisék.
l 26-án 10-kor és 17 órakor szentmisék.
l 27-én, a Szent család vasárnapján 10-kor és délután 5-től lesznek a szentmisék.
December 31-én, Szent Szilveszter napján, este 6 órakor lesz az év végi közös hálaadás és beszámoló a plébánia
életéről, az eltelt 2015-ös esztendőről.
Áldott, szent karácsonyt kívánunk minden jóakaratú embernek!

Ajándék

Fotó: Demeter Sarolta

Minden évben megérkeznek hazánkba,
a gyulafehérvári caritas közreműködésével,
azok a németországi autók, amelyek német
gyerekek által összeállított, cipősdobozba csomagolt ajándékokat tartalmaznak. Az írószereket, játékokat, ruházati cikkeket, illetve
édességeket tartalmazó ajándékcsomagokat
önkénteseink és munkatársaink juttatják el a
gyermekekhez, így varázsolva arcukra egyegy mosolyt a karácsony közeledtével.
A Weihnachtspäckchenkonvoi nevű
körútat - többek között - a ladies’ circle és a
round Table karitatív egyesületek szervezik meg minden évben: romániába, Moldvába és Ukrajnába szállítanak
csomagokat.
idén csíkszeredába Tobias grossmann és Eva bühler vezetésével 6000 csomagot hozott 14 önkéntes. A
szépvízi, csíkszentmiklósi és borzsovai gyermekek közel 300 ajándékcsomagot vehettek át a német fiataloktól.
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luca-naptól karácsonyig
December 13-án a borzsovai kultúrház nagytermében pezsgett az élet, száznál is
többen (mintegy hetven-nyolcvan gyerek és több mint harminc felnőtt) vettek részt a
luca-napi rendezvényen, ahol lelkes szülők tartottak luca-napi gyerekfoglalkozást.
A kézműves-foglalkozásokat szülők vezették, tételesen kovács Emese nemezelt,
Nagy Emese a gipszből, valamint kiss Magdolna és Demeter Melinda a papírból és háztartásokban könnyen fellelhető kincsekből létrehozható díszeket készítettek. kovács
Emese és kovács Teréz a mézeskalácssütést és díszítést mutatta be a gyerekeknek, mesét
mondott Fekete beáta, de mellettük minden felnőtt, így a szülők, valamint Erőss Enikő
tanító néni és kovács piroska óvónéni is kivette a részét a feladatokból, besegítettek a
gyerekeknek ahol kellett. A férfiak a termet rendezték át ahogy szükség volt erre, emellett
volt szaladgálás, sütievés, teaivás, kifestőzés, móka, zsivaj, kacagás!
A luca-napi játékokat, körtáncokat Ádám katalin tanította, a zenét a kedves
együttes szolgáltatta és a nap zárómozzanata a borzsovai hagyományőrző csoport által
bemutatott betlehemezés volt kovács károly vezetésével.
A közösségépítési célzattal létrejött, rendkívül sikeres rendezvény támogatója Szépvíz község polgármesteri
hivatala volt – szívből köszönjük! Folytatása következik!
VÁLI CSONGOR
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Debrecenben járt a szépvízi betlehemes csoport
Az elmúlt hétvégén Debrecenbe látogatott a szépvízi
betlehemes csoport, ugyanis meghívást kaptak a 25. alkalommal megrendezett Nemzetközi betlehemes Találkozóra.
A szépvízi csoport 11 fővel képviseltette magát a nagy
múltra visszatekintő rendezvényen, ahová Székelyföldről még
a hidegségi betlehemes csoport, a kézdiszentléleki és a szentegyházi betlehemezők csoportja érkezett. A csoportok indulása
pénteken (december 11.) a hajnali órákban volt, így a délutáni
órákban meg is érkeztek sorra a székelyföldi betlehemesek a
debreceni Arany bika nevű hotelbe és a szobákat elfoglalva
máris készülhettek az esti ünnepélyes megnyitóra.
A gyülekező a debreceni művelődési otthonban volt és
onnan a csoportok jelmezbe öltözve átvonultak a kossuth téren
felállított színpadhoz. ott hivatalosan gyöngy péter főszervező
nyitotta meg a rendezvényt, ami azért is volt különleges, mert
„A debreceni betlehemes találkozók hagyományörökítési
gyakorlata a 2015-ös évben felvételt nyert a Szellemi kulturális
örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartásába.”
A megnyitó e rövid mozzanattal be is fejeződött. A
szombati nap izgalmasan indult a szépvízi csoportnak, hiszen
a Magyar Televízió (m1) készített velük interjút élő egyenes
adásban a hírfolyamba. A szombati nap további része a 30
csoport közel 400 szereplőjének fellépését foglalta magába
a művelődési központban.
A délután folyamán a kossuth rádió is kíváncsi volt a
szépvízi betlehemesekre, akik egy rövid interjú keretében válaszoltak a rádió kérdéseire. A csoport az esti órákban lépett színpadra, ahol egy egyedi, de hagyományokhoz hű előadást láthattak
az érdeklődők. Még aznap este újra előadták a betlehemest a
kiváncsiskodók kérésére az adventi vásárban, ahol rengeteg
érdeklődő figyelte a nekik igencsak furcsa előadást.

Adventi kirándulás

A vasárnapi nap egy istentisztelettel kezdődött a református Veres templomban és a szertartást követően a csoport ismét előadta a betlehemet a nagyszámú közönségnek.
A Nemzetközi betlehemes Találkozó záró mozzanata egy szakmai konferencia volt meghívott előadókkal,
aminek a címe Hagyaték archívum, jó gyakorlat. Taníthatóe a betlehemezés hagyománya? Az élő betlehemes hagyomány átadásának jövőbeli lehetőségei volt. A konferencia zárasát a csoportok hazaindulása követte.
élménydús és programokban gazdag hétvége áll a
betlehemezők mögött, de nem lesz idő pihenni, hiszen a
következő hétvégén a csoport meghívást kapott a ii. Székelyföldi betlehemes Találkozóra, aminek Udvarhely add otthont.
GyöRGy OTTó

Fotó: András-Mihály Emőke

2015. december 13-án reggel 9 órakor indult
a csíkszépvízi Szent lászló kórus egy közös téli kirándulásra. Ezúttal gyergyószentmiklós és környéke
volt az úti célunk. Első megállónk a pongrác-tetőn
volt (1256 m), ahol sétálhattunk a gyönyörű havas fák
közt. Ezt követően meglátogattuk gál hunor plébános
urat, aki falunk szülötte és aki nagy szeretettel, örömmel fogadott bennünket. Megtekinthettük a gyergyószentmiklós-i örmény római katolikus, barokk
templomot, amely 1730-1734 között épült Theodorovics Simon kezdeményezésére. Meghallgattuk a
templom történetét majd megnéztük a díszes fő- és mellékoltárokat, valamint az 1752-ben Velencében készült Szent gergely
oltárképet is. Végül gyönyörű 200 éves örmény menyasszonyi ruhákat és miseruhákat mutatott be a templom gondnoka.
búcsúzóul a boldogasszony Anyánk kezdetű éneket énekeltük a templomban.
Délután közös ebéden vettünk részt a Szilágyi étteremben. A kirándulást mindvégig derűs, gondoskodó, vidám
hangulat jellemezte.
Ezúton köszönjük a szervezőknek, gábor Zoltán plébános úrnak és incze Sándor kántor úrnak, hogy ismét egy
emlékezetes kiránduláson, közös együttléten vehettünk részt.
ANdRÁS-MIhÁLy EMőkE
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karácsonyra hangolódva
Akárcsak az elmúlt években,
a Szépvízi ifjúságért Egyesület az
idén is színvonalas rendezvényekkel
próbált ráhangolódni a karácsonyra
az adventi időszakban.
Elsőként az idősek Napja
került megrendezésre november 29én, advent első vasárnapján, melynek keretén belül fellépett a
csíkborzsovai Férfikórus, illetve a
csíkszentmiklósi cserebojtos
Néptánceggyüttes. Az eddigiektől
eltérően, az idén az ifjúság, nagyrabecsülése jelül megajándékozta
kovács Annát egy díszoklevéllel.
Az ünnepélyen szavalatok és ünnepi
beszédek hangzottak el és az előző
évekhez hasonlóan a megjelent
falustársainkat tiszteletünk jeléül
kávéval, teával, kürtőskaláccsal
kínáltuk meg, illetve 1-1 szál virággal köszöntöttük fel.
Ezt a megemlékező ünnepséget közös adventi koszorúkötő
verseny előzte meg, egybekötve a
falu közös koszorújának összeállításával, melyen a gyertyák meggyújtására minden adventi vasárnap
délutánján sor kerül. A versenyen
hat csapat jelent meg, mely keretén
belül díjazva voltak a legjobbak,
illetve különdíjak is kiosztásra

kerültek, ezért külön köszönet jár a
minden évben segítő csíkszeredai
Meglepi Ajándékboltnak.
Végül, de nem utolsó sorban
ismét sikerült megszervezni a már

tevékenységünk által több mint 20
család gyerekeinek csalhattunk
szemébe örömet és hálát kifejező
könnyeket.
Ezen rendezvényeink által
próbáltunk közösen készülni az ünnepre. Ezúton is szeretnénk minden
kedves támogatónknak, azoknak akik
valamilyen formában segítették
tevékenységünk sikerességét, illetve
Szépvíz község lakóinak köszönetet
mondani és áldott, békés, szeretetben
gazdag karácsonyt és új évet kívánni.
GÁL EMESE
Szépvízi Ifjúságért Egyesület

hagyománnyá vált Mikulásjárást,
amely nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül – ezúton is köszönjük
nekik adományaikat! Ezen karitatív

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat,
amelyek a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogó@gmail.com e-mail címre!
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„Mikulás, gyere már,
Sok-sok gyerek ide vár!”

Mikulásjárás borzsovában
Várták bizony a borzsovai iskolások, óvodások a jó, öreg Mikulás bácsit. A gyerekek énekekkel,
versekkel köszöntötték, még táncra is perdültek a
Mikulás bácsival. Dícséret illeti azokat, akik spontán,
saját maguktól készültek a köszöntésre.
Szép, tartalmas ajándékokat kaptak a gyerekek, még a pedagógusok sem maradtak ajándék
nélkül.
köszönjük neked Mikulás bácsi, valamint
köszönet a Szülői bizottságnak, a borzsovai közbirtokosságnak a támogatásért.
Ígérjük, jók leszünk, jövőre is (várjuk) várunk kedves Mikulás!
kOVÁCS TERéZ
tanítónő
A csíkborzsovai óvodások és kisiskolások szülei köszönetet
mondanak a Csíkborzsovai Közbitokosságnak a
Mikulás-napi ajándékcsomagok
összeállításában nyújtott támogatásáért!

kupakgyűjtés
kupakgyűjtő lázban égett a szépvízi óvoda
és napközi október-november hónapban. Egy figyelmes szülői felhívásra neveztük be az intézményt egy kupakgyűjtő versenybe, amelyet a
Zsiráf nevet viselő kézdivásárhelyi használtjátékkereskedés hirdetett meg.
A többség általában szkeptikus, nem igazán
hiszi el, hogy a kupakok összegyűjtésének bármilyen
értelme lenne. A nevelési példa, ami egy kupakgyűjtés hátterében áll, azonban többet ér mint a
gyűjtött kupakok értéke. A kupakokat otthon
összegyűjtik a gyerekek, figyelmeztetik, megkérik
ismerőseiket, hogy ők is gyűjtsenek, és közben talán
kicsit életformaként is magukkal visznek a felnőtt
létükbe egy keveset, az újrahasznosítás fontosságából!
42,8 kg kupakot gyűjtöttünk, (egy kupak általában 2-2,5 gramm), ezzel a csík környékéről benevezett települések
közül mi gyűjtöttünk a legtöbbet. Ez a mennyiség, az 50 résztvevő óvoda közül, a harmadik helyre volt elég. Ezért a
helyezésért 75 lejes vásárlási utalványt nyertünk az óvodánknak, amelyet a használt játékkereskedésben vásárolhatunk le.
A közös megmozdulás, környezetkímélés, újrahasznosítás és nyeremény mellett a legszebb dolog az egész
kupakgyűjtő akcióban az, hogy ez által hozzájárulhattunk Erdő Debora 7 hónapos kislány gyógyulásához, ugyanis az
összegyűjtött kupakokat a szívműtétjének finanszírozásához használják fel.
hálás köszönet Mindenkinek, aki 1 darab kupakkal is hozzájárult a gyűjtéshez, az óvónőknek a türelemért, a kisegítő
személyzetnek a gondos tárolásért. reméljük jövőben is lesz lehetőségünk hasonló akcióban részt venni.
SZAkÁCS AdéL

8. nádi suttogó

2015. DEcEMbEr

önkéntesek a közösségért
Minden évben, december 5-én tartják az
önkéntesség világnapját. Ez egy olyan alkalom, amikor az
önkéntes szervezetek és az önkéntesek beszámolhatnak az
éves munkájukról és a közösségért tett tevékenységeikről.
De mi is az az önkéntesség?
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet
egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében,
saját akaratból végeznek, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem
jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem
helyettesíti a fizetett munkaerőt. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény,
ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások)
keretein belül.
Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést,
hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez
és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít
környezetünk és közösségünk jobbá tételében.
községünkben régi múltra tekint vissza az
önkéntesség fogalma, hiszen még sokak emlékezetben él
az mikor szüleik, nagyszüleik együtt, kalákában dolgoztak, házakat építettek és néhányan tagjai voltak a helyi
tűzoltó alakulatnak is. Ebből kiindulva Szépvíz önkormányzata 2005-ben újraszervezte az önkéntes tűzoltóegységet, melynek jelenleg 28 szerződéses tagja van, akik
a község településeit képviselve vesznek részt ebben a
közösségi tevékenységben. Ezek a férfiak szabadidejüket
feláldozva igyekeznek a közösségért tenni, de elsődleges
céljuk az, hogy megfékezzek és kioltsák a község területén
kialakuló tüzeket, munkájukkal (a lakóházaknál tartott
ellenőrzések) megelőzzék az esetleges tűzeseteket,
valamint felhívják a lakosság figyelmét ezek megelőzésére. Mindezek mellet aktívan részt vesznek a
községben rendezett események megszervezésében,
valamint a rend fenntartásában.
Az idei évben is számos ilyen tevékenységben vettek részt. Február 14-én a csíkszentmiklóson megren-

dezett kolbászfesztiválon a rendfenntartásban és a
szervezésben vállaltak szerepet. Június 28-án a Szent
lászló-napi ünnepségek alkalmával, a szépvízi és a csíkszentmiklósi tűzoltók gyakorlatokat mutattak be a
szépvízi futballpályán. Ezt pityókástokány-főzés, sörözés
és beszélgetés követte. Július 18-19-én, a csíkszentmiklósi ifjúsági Napok alkalmával, a csiE felkérésére az
önkéntes tűzoltók részt vettek a szervezésben, rendfenntartásban, illetve gyakorlatokat mutattak be a
jelenlévőknek.
Ugyanebben a hónapban elkezdődött csíkszentmiklóson a tűzoltószertár felújítása is, amelyhez a szükséges anyagi javakat Szépvíz község önkormányzata
biztosította. A bútorzat elkészítését Nagy Árpád vállalta,
és Szakács gyula csíkszentmiklósi vállalkozó műhelyében készítette el. A faanyagot a csíkszentmiklósi
közbirtokosság adományozta. A munkálatokat a csíkszentmiklósi őnkéntes tűzoltók végezték szabadidejükben.
Június 6-án, gyereknap alkalmából, az önkéntes
tűzoltók a frissen forgalomba helyezett tűzoltóautóval vettek részt a Szépvízen megrendezett eseményen. itt a
gyerekek felvehették a védőfelszerelést, beülhettek a
tűzoltóautóba, fényképet készíthettek, kérdéseket tehettek
fel az autó működésével, valamint az önkéntes tűzoltók
munkájával kapcsolatban.

2015. DEcEMbEr
Az idei évben a Szépvízért Egyesület, sikeresen pályázott hargita Megye Tanácsánál 20 díszegyenruha (kabát,
nadrág és sapka) megvásárlására. Ezek beszerzésére
szeptemberben került sor
5.055 lej összértékben. A
ruhákat szeptember 4-én
a községháza dísztermében adták át az egységnek, így szeptember
13-án a helyi tűzoltók az
újonnan vásárolt egyenruhában képviselhették
községünket csíkszereda
főterén, az országos
tűzoltó nap alkalmával.
hazatérve bejárták a
község falvait és fényképeket készítettek.
október sem telt eseménytelenül, hisz 10-én a
káposztavágás-vásáron, illetve 24-én a ii. Szépvízi
gazdanapon is kivették részüket az önkéntesek a
munkából, hiszen nagy segítséget nyújtottak az
események megszervezésében.
A többszörös találkozás, beszélgetés meghozta
gyümölcsét, az önkéntesek igazi összetartó csapattá
kovácsolódtak. Ennek is köszönhető, hogy októberben és
novemberben, szabadidejükben több jótékony közösségi
feladatot vállaltak.
December 10-én, a sikeres évet záró ünnepség keretén
belül 25 önkéntes vehette át a polgármesteri hivatal által, a
csíklEADEr-nél megpályázott és megnyert bevetési
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védőfelszerelést. A pályázat értéke 100.414 lej, amelyből
bőrcsizmát, kesztyűt, övet, sisakot, bevetési védőruházatot
(kabát-nadrág), egy gázálarcot és ehhez tartozó 2 szett
gázszűrőt vásároltak. A
hivatal ezáltal igyekszik
az önkéntesek biztonságát
és testi épségét óvni.
Ezúton szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az
ünnepek alatt fokozottan
figyeljenek a gyertyák,
mécsesek, karácsonyi
fűzérek megfelelő használatára. A szilveszter
közeledtével megjelennek a tűzijátékok, petárdák. igaz, hogy évről évre egyre
szigorúbban szabályozzák a pirotechnikai eszközök
beszerzésének feltételeit, de az utcai árusoktól még mindig
könnyedén hozzá lehet jutni a veszélyes tűzijátékokhoz,
petárdákhoz. Figyeljünk arra, hogy ne kerüljenek gyermekeink kezébe, illetve fiataljainknak is fontos tudni,
hogy saját magukra és másokra nézve is nagyon veszélyes
ezek nem megfelelő használata. csak hivatalosan
minősített, legális árusítóhelyeken vásároljunk petárdát,
tűzijátékot és fontos, hogy csak az erre engedélyezett
időpontban használjuk őket.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk a község lakosságának!
ZőLdI GELLéRT

Tudnivalók
A 395/2005-ös törvény a kötelező katonai szolgálat békeidőben történő szüneteléséről, és az önkéntességen
alapuló katonai szolgálatra való rátérésről szól. Ennek a törvénynek a negyedik cikkelyét módosította a 223/2010-es
törvény, miszerint az önkéntes alapú katonai szolgálat vezetődik be úgy, hogy kötelezővé teszik a fiatal férfiak sorozásra
való jelentkezését, amikor tudomásul veszik majd, mit kell tenniük háború idején vagy mozgósítások alkalmával.
2007. január 1. óta a 18-ik életévüket betöltött fiatal férfiaknak, hat hónapon belül jelentkezniük kell a katonai
központokban azért, hogy nyilvántartásba vegyék őket és, hogy átvegyék a sorozási igazolványukat. Ellenkező esetben
száztól háromszáz lejig terjedő büntetést kell kifizetniük.

kArATE
„A karate-do lényege nem a győzelem vagy a
vereség, hanem az emberi jellem tökéletesítése!”
Gichin Funakoshi
ha értékelni akarunk az év végének
közeledtével, akkor elmondhatjuk, hogy nehéz, de
ugyanakkor sikeres évet tudhatunk magunk mögött,
hisz számos kihívással küzdöttünk meg. érmekkel és tapasztalatokkal gyarapodtunk. A versenyek során megélt sikerek
és kudarcok egyaránt a jellem fejlődéséhez vezettek. Ez is a csapat célja!
rengeteg tennivaló áll előttünk a következő évben is, ha csak a brassói edzőtáborban „felhagyott" munkát teljesítenénk, az is elgendő (lenne) ahhoz, hogy ismét egy évig gyakoroljunk.
Áldott ünnepeket, békés, boldog új évet kíván a Sic-Szépvíz karate-Do!
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Viii. kárpát-medence-i Vőfélytalálkozó
Az Úr 2015. esztendejének Szent András havában került sor a Viii. kárpátmedence-i Vőfélytalálkozóra Földesen. Az alábbi rigmus jól kifejezi a találkozó célját,
szellemiségét:
„Ősi népszokásaink garmadával vannak,
De ha nem őrizzük, szanaszét szaladnak.
Elkallódnak sorban, elfelejtjük mindet.
pedig unokának emléket ez hirdet.
Néhányat közülük most mi összeszedtünk,
Abból el nem vettünk, inkább hozzátettünk.”
A találkozón, amelynek megálmodója és házigazdája gyönyörű Zsiga, 112 lakodalmas gazda volt jelen (240 meghívottból), „mindenik magával hozván saját
településének e téren való hagyományait”. „A hagyományos formák mellett a
vőfélymesterség átalakuló szerepére, a szokások változására is láthatunk számos példát.
Színes lakodalmi szokásaink bemutatása mellett hagyományos magyar szórakozási
lehetőséget biztosítunk az érdeklődő közönségnek.” – olvashattuk a programfüzetben.
A több mint 22 előadóművészen, zenekaron és tánccsoporton kívül megemlíteném, a már községünkben is közismert harangozó imre néprajzkutatót, aki a magyar
népszokásokról, szerelemről, házasságról tartott előadást. Továbbá ott volt a Szászcsávási
cigányzenekar és a Szeredás zenekar. csíkból, Udvarhelyszékről, Sóvidékről, a
Nyikómentéről és besztercéről több mint 20 lakodalmas gazda vett rész e színvonalas
találkozón. A szentegyházi gábor József barátunk autóbuszával 49-en indultunk Földesre.
Ebben az évben a csíki gazdák vállalták a hagyományos disznóvágást, bemutatván
az itteni szokásokat és ízeket. Megemlíteném az itteni kolbászt, vérest, májast és nem
utolsó sorban a „mocskos tokányt” és a puliszkát. két nap a jókedv, a mulatság és a csattanós poénok napja volt. idén is, mint tavalyelőtt, a gálaműsoron a „táncos lábú” vőfélyek
után, záró számként a fent említett társaság katonaénekeket énekelt, de előbb Fodor
levente csíki vőfély szólt a közönséghez a társaság nevében a „gondolatok Földesre”
című beszédével. „A hagyományőrzés méltó tiszteletben tartása és megőrzése érdekében,
őszinte főhajtással tartozom minden olyan barátom, lakodalmas gazda előtt, aki e nemes
ügyet nem anyagi nehézségek alkalmi megoldására, de annál inkább lelki üdvösségünk
felemelkedésére, nemzetünk fennmaradásának egyik fő zálogaként, hagyományaink
megőrzésére használja. csodálatos dolog történik itt Földesen. Dicséret és méltó elismerés
nem csak a szervezőknek, hanem e kis magyar település minden egyes lakójának. A
kárpát-medencei vőfélytalálkozó számomra egy rendhagyó történelemóra újra és újra
felcsendülő hangja, ahol a vidám ritmusok, régi nóták és dallamok, a házias ételek
visszatérő ízvilága néhány percre visszarepít a múltba. Szüleink, nagyszüleink mosolygós
arca, visszacsendülő hangja, erkölcsös, tiszta világa örökös példamutatás mindannyiunk
számára.”
kOVÁCS kÁROLy

Tamás istván:

Tied ez az ország
Még gyermek voltam,
s apám megfogta kezem.
Megmutatta nekem,
hol él a nemzetem.
Mutatta az erdőt,
a zöldellő réteket,
ahol szebb jövő vár rám,
és boldogan élhetek.
Mutatta az Alföldet
a Duna-Tisza-közét,
a Jászságot, a bakonyt,
a hatvannégy vármegyét!
Mutatta az utat
a nádasok között,
ahová hős őseink
lelke költözött.
Nézd fiam a folyókat,
nézd a völgyeket,
a nyíló virágokat
réten a fényeket.
Ez mind a tiéd fiam,
óvd és vigyázz rá,
ne hagyd az idegent,
hogy hazád elrabolják!
érintsd meg a követ,
mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó, a part,
el ne add semmiért!
Tiéd ez az ország,
múltja és jelene.
Neked teremtette
a magyarok istene!

Fotó: Csóti Tibor
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V. Mikulás Floorball bajnokság
A Szépvízi ifjúságért
Egyesület idén immáron
ötödik alkalommal rendezte
meg a kispályás Mikulás
Floorball bajnokságot. Az eseménynek a szépvízi sportterem
adott otthont. December
ötödikén reggel 9 órai kezdettel rajtolt az bajnokság, amelyre tíz csapat nevezett be. két
csapat nevezett csíkmadarasról, egy csíkcsicsóból, három
csapat nevezett Szeredából,
kettő Szentmiklósról és két
csapat Szépvízről. A nevezett
csapatok 2 csoportba voltak osztva, csoporton belül mindenki játszott mindenkivel és továbbjutóként a
csoportelsők és másodikak keresztmérkőzésekkel döntötték el, hogy ki legyen a legjobb. Az elődöntőkbe került a
Zulu raccons (csíkszereda) csapata és a bednár (csíkszereda) csapat, illetve a SziFE (Szépvíz) csapat és a
laczkóék (Madaras) csapat. Végül a döntőbe a SziFE és

a bednár csapat került be. A döntő szép és tiszta játékot
hozott, de a rendes játékidő után 4-4 volt az állás így a
büntetők döntöttek.
Eredmények: Első helyen végzett a házigazda
SziFE csapata. Második lett a bednár csapat. harmadik
helyen végzett a laczkóék csapata.
különdíjakban részesültek: györgy ottó a SziFE
csapat játékosa lett a torna pontkirálya 19 góllal. Nehéz
döntés után, végül Szakálli Árpádnak a Zulu raccons
csapat játékosának ítélték oda a legjobb játékos díját. A
legambíciózusabb játékos Nyisztor Szabolcs lett, a
bednár csapat játékosa, kiváló játékának és kitartásának
eredményeképpen. A legjobb hátvéd lászló Tamás, a
Zulu raccons csapat játékosa. A legfiatalabb játékos
Silló Ákos volt, aki példás kitartásával érdemelte ki a
díjat.Fair play díjat kapott a g-pont csapata, akik
példamutató viselkedésükkel érdemelték ki ezt az
elismerést.
A Szépvízi ifjúságért Egyesület szeretné
elsősorban a csapatoknak megköszönni, hogy részt vettek
az eseményen és kiváló játékukkal tovább emelték ennek
a rendezvénynek a színvonalát,
továbbá köszönet jár a támogatóknak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a bajnokság. köszönet Szépvíz község
önkormányzatának, a karesz
Sportnak, a NorA Sportcentrumnak, csík Terület
ifjúsági Tanácsának (cSTiT),
hargita Megye Tanácsának és
külön köszönet a Szépvíz
rádiónak és a Nádi Suttogónak!
GyöRGy OTTó
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kuLtÚRCsÜtöRtök
Adventi hangverseny
2015. december 3-án, a kultúrcsütörtök programsorozat
keretén belül, Andventi hangversenyre került sor az Amabile trió
zenekar előadásában.
A zenekar duókén már fellépett Szépvízen. Az alapító tagok
lelkes, fiatal zenetanárok, akiknek céljuk, hogy a mindennapi oktatás
mellet tehetségüket a koncerttermek falai közt kamatoztassák. A
tagokat egy közös cél vezéreli, mégpedig a hegedű és zongora,
valamint más hangszerek gazdag irodalmának a bemutatása és megismertetése a közönséggel.
időnként trióban játszanak vagy más kamarazene formációra is bővülnek, annak érdekében, hogy gazdagabban
és változatosabban tudják a közönség elé tárni a kamarazene-irodalom szépségeit.

boldogasszony-ábrázolások csíkban
Hegedűs Enikő, a gyulafehérvári érsekség művészettörténésze Boldogasszony-ábrázolások Csíkban címmel tartott
előadást 2015. december 10-én Szépvízen, a kultúrcsütörtök keretén
belül.
A csíksomlyói kegyszobor Erdély legismertebb Mária-szobra
és idén ünnepeltük ötszáz éves fennállásának évfordulóját. Az
előadáson tágabb összefüggésben hallhattunk a kegyszoborról.
A Mária év alkalmából, az előadás arra szeretett volna rávilágítani, hogy a csíksomlyói Mária kegyszobor, miként kapcsolódik a
korabeli Mária ábrázolásokhoz és miben mutatkozik meg az egyedi
értéke. A Napbaöltözött Asszony ábrázolása nagy jelentőséggel bírt
a 15-16. század folyamán. A csíksomlyói Szűzanya-szobor megfelel
a korabeli Napbaöltözött Asszony megjelenítésének.

kultúrcsütörtök januárban
2016. január 21-én, csütörtökön 19 órától daczó katalin újságíró
„Vezényszó nélkül is haptákba állt a század” – Emlékképek a Nagy Háborúból
című kötete kerül bemutatásra, amelyben világháborús emlékek után kutat,
megszólaltatva katonák leszármazottait, kikérve hadtörténész véleményét, levéltárban felkutatott dokumentumokat felhasználva. Írásait családi ereklyeként őrzött
fényképekkel, feljegyzésekkel, levéltári jegyzetekkel egészíti ki és olvasmányos
módon tárja az olvasó elé.
Ugyanezen alkalommal bemutatásra kerül kovács Hont imre újságíró
Tanyavilág című riportkötete is, amely feltérképezi az alcsíki tanyasi településektől
indulva a gyimeseken át, Sóvidék és keresztúr irányába a kihalófélben lévő
tanyafalvakat. bekopog az ott élő családokhoz, a múltról kérdez, az átalakulást
próbálja tetten érni, a jövőt firtatva.
2016. január 28-án kerül bemutatásra dr. Balázs Lajos néprajzkutató Sorsfordulások rítusai a székelymagyaroknál sorozatának harmadik kötete a polgármesteri hivatal pincetermében 19 órától.

HALLgAssA A sZÉPvÍZ Rádiót!
www.szepvizradio.info
Csak a miénk!
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Süssünk, főzzünk
Zöldséggel töltött csirkemell
hozzávalók:
4 szelet csirkemell
20 dkg sajt
2 szál újhagyma
csemegekukorica tetszés szerint
1 tubus krémsajt
½ sárga kaliforniai paprika
½ piros kaliforniai paprika
petrezselyemzöld
1 mokkáskanál Erőss pista (kihagyható)
só, bors fokhagymapor
A csirkemellet jó nagyra kipotyoljuk,
fűszerezzük, majd megkenjük az Erőss pistával
elkevert krémsajttal. ráreszeljük a sajtot, meghintjük petrezselyemzölddel és rárakjuk az
apróra vágott zöldségeket. Felgöngyöljük,
alufóliába csavarjuk és tepsibe téve 30-40 percig
a sütőben pároljuk, majd a fóliát levéve pirosra
sütjük. burgonyapürével tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!

A szépvízi iV. osztályos tanulók
karácsonyi műsora
Fotó: Becze Enikő

A szépvízi iii. osztályos tanulók
ünnepi műsora
Fotó: Balla Zsuzsa

FAZAkAS JUdIT

A szépvízi nagycsoportosok
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kErESZTrEJTVéNy
betlehemezés csíkszentmiklóson
Szép karácsonyi népszokás a betlehemezés
amelynek csíkszentmiklóson az 1940-es évekig volt
hagyománya. Sok év kimaradás után, a kommunista
hatalom tíltása ellenére az 1970-es években Szakács
istván vezetésével felújították ezt a kihalt népszokást.
A későbbiekben Szakács Ágoston, majd Szakács
lászló tanította be a fiatalokat, amely olyan jól sikerült,
hogy az 1992-ben, a rejtvény megfejtésében olvasható
városban megrendezett országos betlehemes találkozón
díjat kaptak. A tévé képernyőjén keresztül is megnézhettük karácsonykor egy pár alkalommal a betlehemes játékot, hiszen az elmúlt években a Duna TV
több alkalommal is műsorra tűzte a csíkszentmiklósiak
játékát, így azok is láthatták akiknek nem volt szerencséjük az otthonukba befogadni a csoportot. közel 10
év kihagyás után 2005-ben, Székely balázs kezdeményezésére a gyerekek újból megörvendeztették a
szentmiklósiakat szép játékukkal. 2014-ig szinte minden évben volt betlehemezés a faluban, reméljük a
jövőben is lesz lelkesedés és kitartás, hogy ez a szép
szokás ne merüljön feledésbe!
vízszintes meghatározások
1. Erdei kaszáló szépvíz községben. 9. Edényt bevonattal ellát. 10. Alumínium vegyjele. 11. Németország,
Norvégia és Ausztria gkj. 12. Fejetlen otto! 14. Török
ferfinév. 16. puliszka. 18. Nagyon öreg, vén. 20. bécsi
kömény. 22. ...-az. 23. csont belseje rejti. 25. páratlan
nap! 27. Eritreában van! 29. Meier közepe! 31. Erős
méreg. 33. Fiatal sertés. 35. -..., ke. 36. Savanyú
ételízesítő. 37. karó, husáng. 38. Tojásban van! 39.
Férfi, srác. 40. Erős, átütő, mélyreható.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. Férfinév. 3. Spanyolország és Málta
gkj. 4. buzogánysás, gyékény. 5. Női név. 6. Milánói
operaház. 7. Urán és oxigén vegyjele. 8. páratlan tüzel!
13. Zöldes árnyalat. 15. ragozható szó. 17. A
legkissebb négyjegyű szám. 19. gabon és Dél-afrikai
köztársaság gkj. 21. ruhán lévő bevágás, hasítás. 24.
otília bec. 26. Vásáron. 28. Szépvíz egyik utcája. 30.
hullajt. 32. Természetes. 34. keresztül. 37. bazilikában
van! 39. portugália és Norvégia gkj.
NéMETI kATALIN

ZUMbA és TAE bo a sportolni vágyóknak
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!

