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A 2017-es esztendő tevékenységi beszámolója
(Részlet a falugyűléseken elhangzott beszámolóból)
Eltelt a 2017-es esztendő is és elérkezett az évértékelő ideje, a számadás ideje. Az előző évekhez hasonlóan
összegeztem én is az elmúlt év eseményeit, a megvalósításokat, de a hiányosságokat is.
Hogy milyen is volt ez az esztendő? Hogy is jellemezhetném? Egy feszültségekkel tele, peres esztendő volt.
Indítottunk a Rákosi út és a Feketék utcájának a kivitelezési munkálatok licitjével januárban, és hosszú pereskedés
után csak novemberben tudtuk aláírni a szerződést. Volt időszak, amikor a megnyert 1 millió euró megtartása vagy
elvesztése volt a tét. (...) A kultúrközpont felújítási munkálatait egy olyan Buzău-i cég végzi, aki nincs a helyzet magaslatán, más kultúrkörből származik, más gondolkodással. A Szénásút építése ismeretlen okokból lelassult, a PNDLhez letett Patak utca felújítási kérelmünk nem kapott támogatást, egyedüliként a megyében. Sajnos, nem sikerült
jegyzőt sem alkalmazni, ami nagyon megnehezíti a hivatal tevékenységét. De mindezek ellenére, a munkaközösség
példás munkája által, mindezen akadályokat sikeresen megoldottuk. De nem szeretném az elmúlt esztendő problémáit
mind felsorolni, valószínű nem is tudnám, mert hála Istennek jó részüket megoldottuk. Mint mindig, úgy most is a
kitartó munka meghozta az eredményét, a sikerélmény egy nagy tolóerő, feledteti a napi gondokat, problémákat és
így most visszatekintve nincs sok okunk az elégedetlenségre, hisz olyan dolgokat végeztünk, – azt is mondhatnám,
hogy alapoztunk – melyek hosszú távon eredményeket hoznak, községünk gazdaságát erősítik, lehetőséget teremtve
a továbblépésre, egy vonzó arculat kialakításához.
FERENCZ TIBOR polgármester
(Folytatás a 3. oldalon)
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Szelektív hulladékgyűjtés Szépvíz községben
Az RDE Huron k.F.T. 2018 február 1-től bevezeti a hulladékok szelektív gyűjtését,
zsákos módszerrel.
A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését
jelenti. Célja, hogy elősegítse a hulladékok újrahasznosíthatóságát és csökkentse a
környezetterhelést. Ez akkor optimális, ha a zsákokba kizárólag azok a hulladékfajták
kerülnek, amelyek gyűjtésére voltak átadva.
zsákos módszerrel az alábbiak lesznek gyűjtve:
Papír hulladék: csomagolódoboz, karton, hullámpapír,
papírzacskó, reklámújság, újságpapír, folyóiratok, stb.
Nem gyűjthető: szennyeződéseket tartalmazó (olaj,
élelmiszer, zsír) papír, használt papírzsebkendő, szalvéta, stb.
Műanyag hulladék: ásványvizes, üdítős és más italos
palackok (PET) lapítva, PE, HDPE jelzésű csomagolóanyagok:
fólia, zacskók, samponos, öblítős palack; újrahasznosítható hypós
és mosogatószeres palack kimosva;
Nem gyűjthető: szennyezett palack, gyermekjáték, mikrohullámú tálca, nejlonharisnya, CD-lemez, hungarocell, fogkefe, stb.
Más jellegű hulladékot szigorúan tilos ezekbe a zsákokba gyűjteni!

Szelektív hulladékgyűjtési program:
Papír és műanyag hulladék: minden hónap utolsó péntekén
Megkérjük, szíveskedjenek a szelektíven gyűjtött hulladékot tartalmazó zsákokat a szállítás napján, reggel 7
órakor, a kapuk elé helyezni.
Az első szállítás alkalmával kérjük, saját átlátszó zsákban kitenni a szelektív hulladékot!
A továbbiakban az RDE Huron k.F.T. fogja biztositani a zsákot mindazoknak, akik szelektiven gyűjtött
hulladékot tesznek ki!

AnyAKönyv 2018. január

születések:
szépvíz – Biró zselyke;
Csíkszentmiklós – kovács olga, Pál gergő, Antal Hanna
Elhalálozás:
szépvíz – kuna Tibor
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Péter Barna és kulcsár Tünde
Bogos László és kondra Piroska
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: Albert Tünde, András Ildikó, András Róbert, dr. Balogh Attila, Demeter Emőke-gizella, Ferencz Angéla, gábor zoltán,
györgy Mihály-Levente, Incze Sándor, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, kovács Teréz, Lakatos István, Németi katalin, Szakács
Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, Tamás Tünde, dr. Vikárius károly, dr. Vitos Erika, zakariás István, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. Korrektúra: Ferencz Márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány.
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A 2017-es esztendő tevékenységi beszámolója
Anyagi vonzatú megvalósítások
– A Szénásút építésének folytatása;
– A borzsovai kultúrotthon előtti tér kialakítása, megépítése;
– A szépvízi kugli-épület felújításának befejezése;

– A szépvízi kultúrközpont felújításának folytatása;
– A Nád dűlőben az öntözőrendszer kiépítése;
– A tűzoltószertár előtti tér rendezése Szépvízen;
– A Székely Határőr Emlékközpont kialakításának folytatása;
– kamerák felszerelése a községben;
– A tűzoltószertár építésének befejezése Szépvízen;

– A borzsovai kultúrotthon belső meszelése, felújítása,
bútorzat vásárlása;
– A borzsovai férfikórusnak ruházat biztosítása és zongora vásárlás;
– Székelyruhák vásárlása;
– zongora vásárlása az iskolának;
– A borzsovai tűzoltóknak utánfutó vásárlása;
nem anyagi vonzatú megmozdulások, de
nagy szerepük van a közösségi élet, a közösségépítés terén:
Megszerveztük a március 15-i ünnepségeket, a
nagykorúsítási ünnepséget, a káposztavágást és vásárt, a lomtalanítást, a virágosítási programot. Ebben
az évben is folytattuk a kultúrcsütörtök programsorozatot, illetve szakmai találkozókat is szerveztünk.
Lebonyolítottuk a területalapú támogatásokat. Rendszeresen megjelentettük a Nádi Suttogó kiadványt.

támogattuk:
– A Csengő tejszövetkezetet;
– A Szépvízért Egyesületet;
– A Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület rendezvényeit:
kolbászfesztivál, konyhák csatája, stb.
– A Szépvízi Ifjúságért Egyesület rendezvényeit:
Pityókafesztivál, Floorball bajnokság, stb.
– Az egyházakat;
– Az Őszirózsa idősek klubjának tevékenységeit;
– A futballcsapatokat;
– A karatésokat;
– A farsangtemetést;
– A betlehemeseket;
– A borzsovai falunap megszervezését.
Tisztelt falustársaim, ezek voltak az elmúlt év
megvalósításai a teljesség igénye nélkül.
Tudatosan két dolgot kihagytam a felsorolásból.
kihagytam, hiszen mindenek mellett azt is mondhatnám,
hogy ezen két dolog, – a Szent László emlékév programsorozat és a Székely Határőr Emlékközpont –
végigkísérte és meghatározta az egész évet a munkaközösség egy részének. A Szent László emlékév programsorozaton sokan részt vettek és sok információval
bírnak, de aki nem, annak elmondom, hogy ennek a
felemelő érzésnek a hatása alatt voltunk és voltam egész
évben. Egy egész hónapot kitöltő színvonalas rendezvénysorozatot szerveztünk, hiszen részesei voltunk a
kárpát-medencei Szent László emlékévnek és így nagyon
sok meghívásnak tettem eleget, megismertetve településünket,
megalapozva vagy talán elmélyítve a nagy királyunkhoz való
kötődést. Úgy érzem beérett a gyümölcs, a munkánk
gyümölcse. Lehet, hogy nem
nagy dolgok, de hallani győrben
a megnyitón Szépvíz nevét, a
Szent István bazilikában a pápa
által megszentelt 6 db. Szent
László láng közül egyet átvenni,
vagy hallani az országházban
Szépvízről példázódni, számomra nagy dolgok. Talán
nem tévedek, ha azt mondom,
munkánkat igazolja.
A másik tevékenység, ami ugyancsak nagyon sok
időt lekötött az évi tevékenységemben a Székely Határőr
Emlékközpont körüli munka. Most már elmondhatom, hogy
az épület feljavítása szépen halad, de a tartalommal való
megtöltés is szépen lépeget utána. Február hónap folyamán
könyvkiadásra kerül sor A határvédelem évszázadai Székelyföldön címmel, amelyben bemutatásra kerül az elmúlt
ezer esztendei határőri szerepünk a keleti kárpátokban.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Egy igazi szaktanulmányról, egy hiánypótló kötetről
van szó, tényről és igazságról, illetve a térségben
betöltött szerepünkről. Ennek a könyvnek a megjelenése, úgy is mondhatnám, a készülő Székely Határőr
Emlékközpontunk alapja, hiszen az itt 5 korszakra
felosztott elmúlt ezer évünk kerül bemutatásra, hogy
soha senki ne kérdőjelezhesse meg múltunkat, és erőt
adjon nekünk a továbbiakban. Ki nem ismeri múltját,
jövője sincs! Ha mindezen elképzelésem megvalósításában nem akadályoznak meg, akkor elmondhatom, hogy a székelyföldi turizmusból egy szeletet
kihasítottunk, gazdasági hasznot hozva a községbe.
De még sok a munka!
Mint minden évben, idén is fontosnak tartom
megemlíteni a környezetünket, a tisztaságot. Igen, sokat
mondom, de úgy érzem, nem lehet eleget mondani és a
látványos javulás ellenére is még sok tennivaló van e
téren is. De ma már tudom, hogy nem elég, hogy egyvalaki mondja és nem elég az sem, hogy a jóhiszemű emberek tesznek érte. Még többre van szükség.
Mindnyájunkra! gondolom, sokan ismerik azt a mondást
„az ember szentesíti a helyet”.

A jó példákat falugyűlésen szoktuk díjazni, a virágosítási programunk keretén belül, immár 12. esztendeje.
Büszke vagyok, mert egyre több a gondozott kapu előtti
tér, büszke vagyok, mert a községünkbe járó idegenek
megjegyzik, hogy gondozott a községünk. Azt hiszem, jó
kezdeményezés volt.
Mint tudják a nyertesek oklevelet és egy éves házés telekadómentességet kapnak. ugyanakkor idén 1000
lejes vásárlási utalványt is kapnak a díjazottak a madarasi
garden Proiect jóvoltából.

A bírálóbizottság a 2017-es esztendőben
Szépvízen Pál Rozáliának, Csíkszentmiklóson Timár
Dánielnek és Margitnak, míg Csíkborzsovában Balogh
zoltánnak és zsuzsannának ítélte a díjat.
Egy másik téma, amiről szerettem volna beszámolni
a szépvízi káposzta. Igen, ezt már így kell említenem,
ez ma már trend, mert immár 10. esztendeje annak, hogy
megrendeztük az első szervezett káposztavágást. Az
idősek elbeszélésére építve kezdeményeztem és újraszerveztük ezen közösségi tevékenységünket. Addig
lépegettünk és dolgoztunk érte, hogy ma már káposztások lettünk, legalábbis így hívnak: Szépvízi káposztások. Mondhatnám, hogy messze földön híres lett a
káposztánk, vagy talán addig mondtuk, hogy már mi is
elhittük. Ez is egy munka eredménye, mindnyájunk
vagy talán sokunk munkájának eredménye. Lépésről
lépésre építettük, hiszen emlékeznek: rendezvényt szerveztünk, behatároltuk a vágás dátumát, vásárlókat toboroztunk, felleltároztuk a műveletlen területeket és
bérbe vettük, magot kezdtünk termelni (igaz, még nem
eleget), hogy egységes legyen az áru, majd vizet
vezettünk és mindezt azért, hogy kedvet adjunk a termeléshez, segítséget a megélhetéshez. A káposzta minden
szerénység nélkül mondhatom, hogy kinőtte községünk,
megyénk határát. Ma nagyon sok helyen ismerik a
szépvízi káposztát. Elárulom önöknek, hogy Budapesten
a Földművelésügyi Minisztériumban is. Tehát, amint említettem, a káposztánk szépen nő, de itt megállni nem szabad és további elképzeléseim vannak. Mindnyájan
tudjuk, hogy viszonylag sok az értéktelen, gyenge fejű
káposzta. Úgy látom, hogy ezt is értékké tehetjük munkával. gondolom, nem árulok el titkot, ha azt mondom,
hogy fel kellene dolgozni. Tehát feldolgozóra van szükség. Ez egy gazdasági erőnkké válhat. Ezzel kapcsolatban
az elképzelésem, – akár a Csengőnél, amit megvalósítottunk, – egy egyesület létrehozása. Ehhez kérem ezúttal
támogatásukat.
Szeretném megköszönni a hivatal munkaközösségének az év folyamán kifejtett munkáját, illetve
a vezetőtestületnek a támogatását.
Nem utolsó sorban köszönöm a falu lakóinak az
év folyamán kifejtett tevékenységét és kívánok mindnyájuknak egy sikeres esztendőt!
FERENCZ TIBOR
polgármester

HALLgAssA A sZÉPvÍZ Rádiót!
www.szepvizradio.info

Csak a miénk!
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Vallásos események 2017-ben

gyerekkórus szereplése Madéfalván március
18-án. összesen 34 gyerek énekelt, a legnépesebb és
egyik legjobb csapat volt a miénk. Befejezés után közös
vacsorán vett részt mind az öt gyerekkórus. A következő
meghívottak voltak jelen ezen a találkozón: Csíksomlyói
kegytemplom gyermekkórusa – vezető Bíró jános,
Szépvízi Szent László gyermekkórus – vezető Incze
Sándor, Csíkszentléleki gyermek-Schola – vezető gergely
Tibor, a Csicsói Lány-Schola – vezető gombos Csaba, és
a madéfalvi Schola, vezető Ványolós András. „Ezek a
gyermek-scholák a katolikus egyház hivatalos énekét, a
gregoriánt hivatottak énekelni, amely a liturgiához
szorosan kapcsolódó egyházi énekek éneklését jelenti. A
schola iskolát jelent, énekiskolát, ahol a gyermekek az
énekek és az éneklés tanulásával foglalkoznak, a liturgia
szolgálatában”– magyarázta Ványolós András. A liturgia
Isten népének nyilvános, közös Istentisztelete. A kórusok
magyar és latin énekeket énekeltek, szép és nagyon
felemelő ünnepség volt, bizonyára a résztvevő gyerekek
lelkében is maradandó és szép élmény marad.
Március 26-án ünnepélyesen megnyitottuk a
szent László Évet. A szentmisével kezdődő ünnepségen
kb. 500 személy vett részt. Tamás józsef püspök atya
prédikációjában többek között ezeket hangsúlyozta:
„Szent László a hit megélésében sziklaszilárddá vált.
Nem csak ő maga élte meg ezt a hitet, hanem terjesztette
is, hogy az ő népe is részesedjen benne és megerősödjön
az a mag, amelyet Szent István királyunk elhintett és
kicsírázzon, szárba szökkenjen és termést hozzon.”
Szentmise után Ft. gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény plébános Múltba rejtett örökség című könyvét mutatta be. A szerzővel Ft. Sebestyén Péter beszélgetett el
a megjelent könyvvel kapcsolatosan. A könyvből minden
szépvízi közbirtokossági tag ingyen egy-egy példányt vihetett haza. jelen voltak haton a gyergyószentmiklósi
vörös köpönyeges egyházi testület tagjai is, velünk ünnepeltek. Az ünnepségen a szépvízi Szent László felnőtt
és gyerekkórus énekelt Incze Sándor vezényletével.
Ft. sebestyén Péter pappá szentelésének 25ik évfordulóját május 14-én ünnepélyes szentmise
keretében tartotta Szépvízen.
„Szeretett jó szépvíziek. Az enyéim vagytok, hiszen
szívemben gyermekkorom óta őrzöm Szépvíznek levegőjét,
tájait, arcait, hangulatait, különlegességét, ragaszkodását, szeretetét. Ezeket a szőnyegeket sokszor kiporoltam édesanyám
segítségével is. Ennek a templomnak minden zege-zuga az
életem olyan része, mint a Templom u. 24 szám. Bárhol

vagyok, bárhol szolgálok, nekem a gyökereim itt vannak”.
közel 400-an ünnepeltek együtt a jubiláns
lelkipásztorral a zsúfolásig megtelt templomban. A
plébános és gál zoltán gondnok szavai mellett a helyi
Szent László felnőtt és gyermekkar éneke tette szebbé az
ünnepet. A helyi egyháztanács többek között egy új
miseruhával ajándékozta meg az ünnepeltet. A szentmisén résztvevők pedig ezüstmisés áldásban részesülve,
szentképet kaptak a jubileum emlékére.
Május 19-én nm. tamás József püspök atya
87 szépvízi fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét. Isten legyen velük, hogy a Szentlélek
ajándékával éljenek életükben és állhatatosak legyenek
hitükben és magyarságukban is!
Május 21-én 23 gyerek járult első szentáldozáshoz. Szép, őszinte ünnepség volt.
Június 25-én templomunk búcsúünnepén
Somorjai ádám pannonhalmi bencés atya prédikált, az
énekkar vonósokkal együtt széppé tette a templomi
liturgiát, 18 pap volt jelen az ünnepi szentmisén.
Június 27-én immár hagyományosan kint a
szent László Emlékhelyen tartottunk búcsúünnepet.
ott is Somorjai atya prédikált, jelen volt 6 pap és a hívek
is szép számmal vettek részt. Az Isten adta természet ölén
szép búcsú volt, a végén mindenkit étellel és sörrel láttak
el a közbirtokosság jóvoltából. Isten fizesse meg a
jótevőknek gazdag tárházából!
Június 28-án gyulafehérvárra utazott 100
személy, ugyanis Antal Zoltán szépvízi kispapot
diakónussá szentelte dr. Jakubinyi érsek úr. Sok szép
lelki élménnyel feltarisznyálva érkeztünk haza.
Augusztus 6-án a kívül újrafestett Havas Boldogasszony kápolnában, mely Szépvíz legrégibb temploma,
búcsúünnepet tartva, Antal Zoltán diakónus úr
prédikált. Szép kis ünnepség volt itt is.
december 17-én ünnepélyesen bezártuk a
szent László Évet, ezen alkalommal magyarországi
küldöttség is jelen volt okos Márton, a Bem-Bátori
szövetség elnöke vezetésével és egy szép, Szent Lászlót
ábrázoló zászlót ajándékoztak templomunknak. Hálásan
köszönjük.
Karácsony szent estéjén pásztorjátékkal,
énekkaros-zenekaros ünnepélyes szentmisével köszöntöttük a Megváltó születését.
December 31-én este hálatelt szívvel rebegtünk
köszönetet az eltelt 2017-es esztendőért.
GáBOR ZOlTáN plébános

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat, amelyek a községben
készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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Május 14-én elsőáldozás volt Csíkszentmiklósón.
Május 15-én hétfőn Dr. jakubinyi györgy érsek
délelőtt Csíkszentmiklóson kiszolgáltatta a bérmálás
szentségét 51 személynek. Délután Borzsovában 18
személynek.
Május 21-én Csíkborzsovában megtartottuk az
örökös szentségimádási napot!
Május 28-án 50 éves kortárstalálkozót tartottunk.
június 3-án gyalogosan elzarándokoltunk a csíksomlyói Pünkösdi búcsúra.
június 11-én 40 éves kortárstalálkozót tartottunk!
június 28-án egyházközségi zarándoknap volt
gyulafehérvárra – 79-en vettünk részt
július 17-én ministráns kiránduláson voltunk a
gyilkos-tónál, a Békási szorosnál, gyergyóban az örmény templomban vettünk részt szentmisén és a
Tarisznyás Márton múzeumot látogattuk meg – 62-en
vettek részt!
július 17.–22. között cserkésztábor Borzsovában.
július 24.–28. között ifjúsági tábor Borzonton –
43-an vettünk részt.
Augusztus 6-án 60 éves kortárstalálkozót tartottunk.
Szeptember 16–17-én voltunk a kórussal kirándulni a Madarasi Hargitán és Borzonton a vasárnapi
szentmisén énekelt a kórus.
októberben, 22-én Idősek napját tartottunk és
kiszolgáltattuk a betegek szentségét, mindkét egyházközségben.
október 29-én elbúcsúztattuk Borzsovában Balog
Róza harangozónőt.
November elsejével alkalmaztuk Borzsovába
onódi Mária-Magdolna új sekrestyést és harangozót!
November 25-én megtartottuk a 20.000 az Úrért
szentségimádást.
November 26-án köszöntöttük és megáldottuk a
25 és 50 éves jubiláló házastársakat.

Az egyházközségünk életének eseményei
Az egyházközség nem az épületekből, nem
anyagi javakból, adminisztrációból áll, hanem
emberekből, hívekből, akik lelkipásztori szolgálatát
megkönnyíti az anyagi és tárgyi háttér.
A lelkiek terén:
Hétköznap összesen Szentmiklóson 5, Borzsovában 2 szentmise, vasárnap 2, illetve 3 szentmise
kegyelméből táplálkoztunk. Csak így lehet Eucharisztikus közösségként élni.
január 2.–6. között házszentelést tartottunk a két
faluban, Csíkszentmiklóson 351 háznál voltunk házszentelni, Borzsovában 226 háznál, beleértve ebbe mindent –
az üzleteket is, ahol áldást és imát mondtunk. összesen
577 ház!
Február 12-én egyháztanács választást tartottunk!
Február 13-án farsangot tartottunk a ministráns
gyermekeknek!
Február 14-én farsangot tartottunk az ifjúsági csoportnak.
Február 16-án farsangot tartottunk a kórustagoknak.
Március 26-án, vasárnap volt az új egyháztanács
eskütétele.
Nagyböjtben minden pénteken/kedden keresztutat végeztünk.
A Szent Antal kilencedet megtartottuk.
április 3.–5. között háromnapos triduumot tartottunk mindkét egyházközségben, Both Dávid atya
vezetésével.
április 8-án a fiataloknak nagyböjtben lelki napot
szerveztünk. Papp Márton atya vezetésével.
április 8-án meglátogatták egyházközségünket a
kézdivásárhelyi ministránsok.
április 10-én kalákagyóntatás volt templomainkban.
április 14-én, Nagypénteken szabadtéri keresztutat tartottunk
április 22-én Szenttamáson kórustalálkozón vettünk részt
április 30-án Borzsovában búcsút tartottunk. Dr.
kerekes László atya prédikált!
április 30-án Csíkszentmiklóson megtartottuk az
örökös szentségimádási napot. Dr. kerekes László atya
prédikált!
Május 6-án első szombaton, a Mária köszöntőn
Csíksomlyón, az egyházközségünk gyerekei, fiataljai,
felnőttjei vettek részt, ők vezették az imádságot és vitték
December 3-án egyházközségünk búcsúünnepét
a Mária szobrot a körmeneten!
Májusban minden szentmise előtt elvégeztük a megtartottuk, dr. Diósi Dávid atya prédikált.
December 6-án a közbirtokosságok segítségével
Májusi ájtatosságot.
Mikulás ünnepséget tartottunk a gyerekeknek!
Május 7-én elsőáldozás volt Borzsovában.
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December 9-én lelkinapot tartottunk a fiataloknak: györgy Imre tisztelendő vezetésével.
December 17-én a borzsovai templomban Adventi koncertre került sor!
December 22-én kalákagyóntatás volt templomainkban.
Az adventi roráté misék felemelőek és
léleképítők voltak. Megteltek templomaink. Szentségekhez járultak felnőttek és tanulók, ezért karácsonyunk békés, meghitt lelkületet hozott.
December 24-én a közbirtokosságok segítségével
csomagot kaptak a gyermekek.
December 24-én és 26-án a Csíkszentmiklósi
Ifjúsági Csoport tagjai előadták a: „karácsony jézus
nélkül?” című színdarabot.
December 24-én és 25-én a borzsovai gyerekek
bemutatták a. „jézuska az országúton” című karácsonyi
színdarabot!
December 26-án a Csíkborzsovai Férfikórus
énekelt a szentmiséken.
Minden hónap első péntekén meglátogattuk a
betegeket, időseket
Havi rendszerességgel ifjúsági szentmisét tartottunk mindkét egyházközségben.
Minden héten a gyerek számára hittanóra, az
ifjúsági csoportnak, plébániánk jövőjének, ifjúsági óra.
A gyerekek első gyónására és áldozására heti
rendszerességgel készültünk. A plébániai hittanórákat október elejétől tartjuk, heti egy órában, májusig.
Az anyagiak terén:
Sikerült befizetni a gyulafehérvári központ fenntartására, az iskolaalap, a teológia és a szórvány támogatására minden hívő után a 6 lej összeget. Sajnos,
híveink 15-20%-a az évi egyházi hozzájárulásával el van
maradva!
A főegyházmegyei gyűjtéseket megtartottuk: pl.
Szentírás vasárnapja, Szíria részére, Ifjúság, Szentföldi
gyűjtés, a Szent Erzsébet gyűjtés, a missziók javára, a
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bibliatársulat, a teológia, a családpasztoráció. Mindezt
19 vasárnap- és ünnepnap mindnyájan a kevésből, de
szeretettel adták.
Mikulásra és karácsonyra a gyerekek részére,
csomagot készítettünk, a közbirtokosságok és a fiatalok
segítségével.
A 2017-es évre, kifizettünk a főesperesség felé
minden tartozásunkat. Naprakészen vagyunk!
Adventben, a roráté szentmisék után, vajaskenyeret és teát kínáltunk a gyereknek és fiataloknak Csíkszentmiklóson.
Bevételünk és kiadásunk után az Úr 2017. évét
14.890,73 lej egyenleggel zárjuk + 15.000 adósággal.
Megtapasztaltuk a 2017-es évben, hogy egy kis
egymásra figyeléssel, jó szándékkal, tettre való
készséggel CSoDákRA vagyunk képesek. Hiszem,
hogy Isten és az önök segítsége, jóindulata nélkül nem
tudtuk volna megvalósítani azt a sok mindent, amit
közösen megtettünk.
köszönöm a kedves hívek hitvalló helytállását,
és az év folyamán nyújtott mindennemű segítségét.
köszönöm Főpásztorunk erkölcsi támogatását, a
Polgármesteri Hivatal és a Megyei önkormányzat támogatását, a munkatársaim fáradozását, az imádkozó családok helytállását.
Isten után továbbra is mindenki részvételére
számítok, hogy a jövőbeni feladatokat közösen és
gyümölcsözően tudjuk jó véghez vinni falunkért, egyházunkért.
HitÉLEti stAtisZtiKA:
Keresztelések: Szentmiklóson: 10 keresztelő
volt, ebből 7 fiú és 3 lány, törvényes 10; Borzsovában: 8
keresztelő volt, ebből 4 fiú és 4 lány, törvényes 8
Elhunytak: Szentmiklóson: 20 személy hunyt el,
ebből 11 férfi és 9 nő; Borzsovában: 10 személy hunyt
el, ebből 4 férfi és 6 nő. Ellátva 9.
köszönetemet fejezem ki azoknak a családoknak,
akik beteg hozzátartozóikhoz hívtak az elmúlt évben, a
betegek szentségének kiszolgáltatására
Házasultak: Szentmiklóson 12, Borzsovában 6
házasságkötés volt.
Elsőáldozók: Szentmiklóson 17, Borzsovában 12
személy.
Bérmálkozók: Szentmiklóson: 51 személy bérmálkozott, ebből 31 fiú és 20 lány. Borzsovában: 18
személy bérmálkozott, ebből 7 fiú és 11 lány.
köszönetet mondok mindenkinek, aki bármivel
hozzájárult az egyházközség életéhez a 2017. évben.
Isten adjon nekik bőséges jutalmat és áldást itt a földön
és majdan a mennyben is mindenért, amit tettek-tesznek
Isten országáért!
GYÖRGY MIHálY-lEVENTE
plébános
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Mikulásjárás
A Szépvízi Ifjúságért Egyesület Mikulása az idén
is elindult, hogy családokat meglátogatva szebbé tegye
mindeki számára ezt a estét. December 5.-én délután indult
útnak a Mikulás és csapata. Minden háznál kedves,
melegszívű emberek fogadták a Mikulást, az ajtóban már
kint voltak a fényesre tisztított, apró lábbelik, a kisgyerekek nagy mosollyal, versekkel és énekekkel kedveskedtek a csapatnak. A Mikulás puttonyában sok-sok
(adományokból származó) ajándék helyet kapott: tartós
élelmiszerek, édességek, játékok. Idén tizenegy családot látogatott meg az ifjúság Mikulása. Felemelő érzés volt
megtapasztalni azt a szeretetet, hálát, kedvességet, amit az emberektől kapott a Mikulás és csapata. Látni az örömöt,
a kiváncsiságot, a meglepődöttséget a kisgyerekek arcán, jó érzéssel töltött el mindekit, aki segédkezett a Télapónak.

koszorúkötés
Egyesületünk idén is megrendezte az adventi
koszorúkötő versenyét, amelyre november 25.-én délután került sor. Az eseménynek a helyi sportcsarnok
adott otthont. Minden csapatnak saját asztalt biztosítottunk, ahol a remekműveiket elkészíthették. A versenyen
kicsik és nagyok egyaránt megmutatták kreativitásukat
és elképzeléseiket a adventi koszorúkötéssel kapcsolatosan. Hét csapat nevezett be a versenybe, melynek
keretén belül díjazták a legszebbeket.
A versenyt követően, a Szépvízi Ifjúságért Egyesület
idén is elkészítette a helyi polgármeseri hivatal elé az
óriási adventi koszorút. A koszorún négy gyertya volt,
melyek „meggyújtására” vasárnap esténként került sor.

Idősek Napja Szépvízen
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után, köztünk
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az idén is, mint minden évben, Szépvízen is
megünnepeltük az Idősek napját. A megemlékezésre a
Szépvízi Ifjúságért Egyesület rendezésében került sor,
2017. november 27-én.
A szervezők egy rövid műsorral készültek az
idősek köszöntésére, amit a vasárnapi szentmise után a
helyi sportcsarnokban mutattak be. Ferencz Tibor polgármester és gábor zoltán plébános köszöntője után, két
szavalatot hallhatunk Vásárhelyi kingától és Silló orsolyától. Ezt követően a Pozdorka néptáncegyüttes előadását
láthattuk. A továbbiakban a csíkvacsárcsi színjátszó egyesület mutatott be egy rövid jelenetet, amelynek címe: „A
beteg disznó” – népi komédia.
Ezután a fiatalok egy szál virággal, emléklappal, kürtöskaláccsal és meleg teával kedveskedtek a közel 60
ünnepeltnek.
lUKáCS HENRIETTA-BEáTA
Szépvízi Ifjúságért Egyesület
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A történelmet a győztesek írják
A gazdag, változatos tartalmú, 2018-as Székely kalendáriumot böngészve akadtam az ezelőtt száz évvel
történt eseményekkel foglalkozó cikkekre. Bizonyára minden, történelmünk iránt érdeklődő olvasónak felkeltette
az érdeklődését. jómagam is kíváncsian olvastam őket, habár ismerősek ezek a történelmi események. Sokat hallottunk róluk. Az iskolában is tanultuk. és a már megszokott helyzet állt elő: az iskolában szerzett tudásunk nem
egyezik a fent említett írások tartalmával. Az események nem úgy és nem azért történtek, ahogyan a tankönyveinkben
szerepelnek. Tipikus példája a mondásnak: a történelmet a győztesek írják.
Mielőtt rátérnék a szóban forgó kalendárium egyik írására, mondanék egy másik példát. Szintén a magyar
történelemmel kapcsolatban. Őstörténetünk hivatalos elmélete a finnugor elmélet. kétszáz éve ezt sulykolják belénk.
kiszely István antropológus azt mondja erről az elméletről: „... A magyarságeredetről szóló történelmünk politika
volt! Monarchikus politika... Hál' Istennek a finnek 2003-ban átírták a tankönyveiket. Az új finn történelemkönyvek
így kezdődnek: addig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika
nincs”. jókai Mór véleménye a témáról nem egy tudós hozzászólása, de annál szókimondóbb: nem tudom, hogy
fingjak vagy ugorjak?! és mindezek ellenére a finnugor elmélet tananyag marad. Ahogy a hivatalos
történelemkönyvekben is ez szerepel.
De visszatérve az eredeti témához. Az említett írás tulajdonképpen Raffay Ernő történésszel készült interjú,
aki a gyulafehérvári román nagygyűlés hátterére világít rá. (A tankönyvekben az szerepel, hogy e nagygyűlés
hatására csatolták Erdélyt Romániához). és nézzük a tényeket.
Részlet következik az interjúból:
kérdés: A békediktátum szempontjából volt-e jelentősége az 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlésnek?
Befolyásolta annak kimenetelét?
Felelet: Semmi jelentősége nem volt, mivel a francia győztesek anélkül is szétdarabolták volna Magyarországot, hiszen mint erre rámutattam, ezt nem a románság kedvéért tették. A gyulafehérváron történtek egyetlen
jelentősége abban áll, hogy a román kormányoknak van mire hivatkozniuk…
k: Milyen anyagi károkat okozott az 1919-es román bevonulás Magyarországnak és a fővárosnak?
F: Számításaim szerint a román megszálló haderő kb. 30.000 vagon, a hadijog megsértésével ellopott javat
szállított el…
k: A múlt és jelen ismeretében miben látja az erdélyi magyar megmaradás garanciáját?
F: Mindenekelőtt a számbeli gyarapodásban. Ez az alap. A másik, hogy normális, a magyar érdekeket
képviselő politikusokat kell küldeni a román parlamentbe, akik az önös vagyonszerzési célokat félretéve, bátran
fölvetik azokat a nagy kérdéseket, amiket a történelmi helyzet megenged.
k: Mit üzen az erdélyi magyarságnak és ezen belül a székelységnek?
F: … a magyaroknak és a székelyeknek egyaránt tudniuk kell, hogy a történelem mindig hoz, kínál újabb
lehetőségeket.”
Mindezek fényében a kérdés magától adódik: Tehetünk valamit ez ellen a jelenség ellet? A hamis, elferdített
információzuhatag ellen? Igen. Anyanyelvünk kincsesbányája erre is megadja a választ: ne együk forrón a kását!
lAKATOS ISTVáN

Hogyan óvd a gyermeked? – Biztonságosabb online
2018. február 15-én, 18 órától interaktív előadás során olyan témákat járunk körbe, mint az online bántalmazás. különböző online jelenségeket vizsgálunk meg, rávilágítva a biztonságosabb
használat mikéntjére, megnézzük azokat a problémákat, amivel a gyermekek és
szülők leggyakrabban találkozhatnak online tevékenységeik során. Hasznos praktikákkal, tanácsokkal szolgálunk, sőt a közösségi oldalak biztonsági beállításaiba is
betekintünk egy tudatosabb felhasználói kör kialakításának céljával.
Erre az interaktív előadásra várjuk szeretettel mindazon szülőket, akik
fontosnak tartják az internet biztonságos használatát gyerekeik körében, és nem
csak!
Előadó: Balázs Brigitta, juventutti Alapítvány.
Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
SZAKáCS ADÉl
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így teltek az ünnepek a Szépvízi ápoló és
gondozó otthonban
A szokáshoz híven 2017. december 5-én este
2017. december 20-án, szerdán a zsögödi 2-es
Mikulás csomagot kaptak a beutaltak.
számú Elhelyező központ gyermekei köszöntötték a be2017. december 18-án, hétfő délután a csík- utaltakat. karácsonyi műsorukkal felelevenítették a
szeredai Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum hall- karácsony értelmét és a szeretet ünnepének varázsát.
gatói karácsonyi műsorral és kis ajándékkal kedveskedtek a beutaltaknak.

A Hargita megyei prefektúra részéről is meglátogatta egy csoport az otthon beutaltjait 2017. december
2017. december 19-én, kedden a a csíkszeredai 20-án, köszöntve őket a karácsonyi ünnepek alkalmából
Venczel józsef Szakközépiskola diákjai, györfi Erika egy kis csomaggal – az ajándékokat átadták a jelenlévő
és Tarczali éva, felkészítő tanárok kíséretében, kará- beutaltaknak és az ágyban fekvőknek egyaránt.
csonyi ünnepséggel örvendeztették meg az gondozó
otthon beutaltjait.

Az Idős és Fogyatékos Személyeket Támogató
Egyesület részéről az intézményvezető, Pătrașcu Ion
2017. december 22-én pénteken mindegyik beutalt
számára karácsonyi csomaggal egészítette ki az
ajándékozás sorát.
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Az újév kezdetén, 2018. január 10-én, szerdán a
gyímesfelsőloki árpád-házi Szent Erzsébet Líceum diákjai, Bálint Róbert igazgató vezetésével, pásztorjátékot
mutattak be a Szépvízi ápoló és gondozó otthon beutaltjainak. Ez a műsor/program egy, az iskola által elnyert pályázat révén valósult meg és célja, hogy a
hagyományt a diákok tovább ápolják.

Az optivita Vitaminbolt kezdeményezésére a
beutaltak karácsony előtt ismét megfogalmazhatták a
kívánságaikat, hogy mit is kérnének karácsonyra. Az
elkészült lista szerint 2017. december 22-én, pénteken az
esti órákban, Știrbu Flaviu képviseletében szétosztottuk
a névre szóló szerény ajándékokat.
A Szépvízi Ápoló és Gondozó Otthon beutaltjai és alkalmazottai, köszönetünket fejezzük ki minden kedves
adományozónak az adományokért, kis szeretetcsomagokért!
Köszönjük, hogy megemlékeztek a beutaltjainkról és ünnepüket szebbé tették!
MOlNáR FülÖp, szociális munkás

Lázálom Lilivel
A Szépvíz községbeli Nők klubja
szervezésében interaktív könyvbemutatóra
került sor január 23-án Szépvízen, a polgármesteri hivatal dísztermében.
Csikós Farkas kata édesanya „Lázálom
Lilivel” című meséskönyvét már több helyszínen bemutatták az elmult év végen. A mesekönyv olyan meséket tartalmaz, amelyek
segítenek a gyerekeknek legyőzni félelmeiket,
szorongásaikat a kórházi kezelések során. A
szerző elmondása szerint, a több éves kórházi tapasztalata azt mutatja, hogy a gyermekeknek sokszor okoz félelmet
az ismeretlen kórházi körülmény, a fertőtlenítő szaga. Ezen szeretne segíteni ez a meséskönyv.
A könyvben szereplő Doktor Lili egy baba, aki doktor néniként „dolgozik” a gyereksürgősségen. A kötet fiatal szerzője, Csikós Farkas kata 2008 óta a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi kórház munkatársa, három gyermek
édesanyja, és 2012-től babakészítéssel is foglalkozik.
„Egész életem a gyerekek köré szerveződött. és hát mi történik, ha egy női agyban összekeveredik a szakma iránti
tisztelet, az anyatigris és a babakészítő? könyv születik belőle. így, ahogy a „Lázálom Lilivel” című könyv is annak köszönheti
a létezését, hogy a sürgősségen töményen szembesültem a gyerekek kórházi körülményektől, az ottani eszközöktől, a fehér
köpenytől való félelmével és a bennem élő anya segítségért kiáltott a szintén bennem lakó babakészítőhöz és valami ilyesmit
mondhatott, hogy „Varrjál, légy szíves, ide egy olyan orvost, akitől nem félnek a gyerekek!” így született meg Dr. Lili, aki
egy ideig a Megyei Sürgősségi kórház Sürgősségi betegellátó egységében dolgozott, és szórakoztatta a gyerekeket addig,
amíg az orvos megérkezett. Sok mondanivalója lett volna a gyerekek számára, amihez kevésnek bizonyult az ottani
munkaidő és közbejött még egy csúnya kanyarójárvány, ami miatt Dr. Lili kénytelen volt felmondani, mert járványtanilag
nem bizonyult biztonságosnak. De a mondanivalóját leírtam három mesében, amelyek remélem, hogy segítenek minden
kis és nagy gyereknek a kórháztól való félelmük leküzdésében.” – írja Csikós kata könyvének születéséről.
örömmel töltött el a sok kiváncsi gyerek és felnőtt tekintet. köszönöm mindenkinek a részvételt. Amennyiben lesz érdeklődés a rendezvények iránt, idén több alkalommal is találkozhatunk a Női klub által szervezett
eseményeken.
SZAKáCS ADÉl
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Ne várj nagy dolgokat az életedben, de tedd meg azt a keveset, amit
megtehetsz és megjelennek a „csendes csodák”
„Ne várj nagy dolgot életedbe,
kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
Reményik sándor – Csendes csodák
A Borzsovai Férfikórus 2017. december 17-én Adventi
koncert keretében mondott köszönetet Istennek az eltelt 5
évért. Az adventi készülődésben együtt csendültek fel az
öröm és a hála hangjai, hogy ilyen szép ünnepre került sor
a mi kis közösségünkben és ezen az ünnepen a helyi
közösséggel együtt ünnepelt a Csíkszeredai Fesztiválkórus.
A koncert után a helyi kultúrotthon adott helyet az ünneplő közösségnek, ahol folytatódott az ünneplés és
körvonalazódtak újabb közös programok tervei, hogy szokásaink és népi kultúránk ne tűnjön el a napjainkban folyó
globalizációs törekvésekben. Ez a kulturális értékmentés és annak továbbadása a mai székely emberek kötelessége
– a mi kötelességünk – , mert ha valamit nem teszünk ma, értékeink eltűnnek a holnap forgatagában.
A Borzsovai Férfikórus az évzáró ünnepét a Borzsovai
citerásokkal közösen tartotta meg, ahol az est fénypontjaként felcsendült a valódi népi hangszerek kíséretével az IgAzI
MAgyAR NÓTA, A MI NÓTáNk.
A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy közös programokat szervezzünk, a kulturális programjaink minden korosztályhoz szóljanak, hogy mindenki megtalálja bennük a saját
lelkének a dalát.
A Szépvízi Polgármesteri Hivatallal évek óta közösen
végzett munka gyümölcseként, egy sikeres pályázat eredményeként, megújult a csíkborzsovai kultúrotthon és a Borzsovai
Férfikórus hangtechnikai eszközöket és fellépő ruhát kapott.
A 2018-as év folyamán nagy feladatok előtt áll a Borzsovai Férfikórus, ezeknek az előkészítő munkáit már
évek óta végezzük és most elérkeztünk a konkrét megvalósításhoz:
– 2018. március 15-én a csíkborzsovai kultúrotthon helyet ad az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepi műsornak, ahol több mint 15 csoport fog előadást bemutatni.
– 2018. április 21. napjára a Csíkborzsovai Férfikórus meghívást kapott a Szovátai kórusfesztiválra, ahol
együtt lép fel magyarországi és más külföldi kórusokkal a kárpát-medence területéről.
– 2018. május 25–26–27: Csíksomlyón, Szépvízen, Csíkszentmiklóson és Csíkborzsovában háromnapos
ünnepi programmal örvendezteti meg a SzázTAgÚ SzékELy FéRFokÓRuS környékünk lakóit.
A Borzsovai Férfikórus a fenti nagy jelentőségű kulturális programok megszervezésén és lebonyolításán
kívül helyi ünnepeink megszervezésén és méltó megünneplésén is dolgozik, beleértve a nemzeti ünnepeinket és a
helyi közösség ünnepeit – mint a Szent józsef, Szent László és Szent Miklós búcsú, öregek napja, káposztavágás
és -vásár, adventi és karácsonyi ünnepek, illetve még sok más kulturális tevékenység.
Ezúton köszönetet mondunk közösségünk plébánosának, Nt. györgy Mihály-Levente plébános úrnak, aki
segíti kórusunk működését és helyet ad a templomban, hogy koncertjeinket valóban ünnepélyes keretek között
bonyolíthassuk le, Isten dicsőségére és a lelkünk üdvére.
köszönetet mondunk támogatóinknak akik hozzájárulnak értékeink megmentéséhez és továbbadásához:
Hargita Megye Tanácsa, Szépvíz község Polgármesteri Hivatala, Hargita Megyei kulturális központ, Szépvíz
közbirtokossága, Csíkszentmiklós közbirtokossága, Csíkborzsova közbirtokossága, Csíki Sör Manufaktúra.
köszönjük mindenkinek, aki adója 2 százalékával vagy más formában kórusunkat támogatja!
Tisztelettel és köszönettel, a Csíkborzsovai Férfikórus,
a Száztagú Székely Férfikórus tagja
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IV. Székelyföldi Betlehemes Találkozó
A rendezvényre 2017. december 17-én,
szombaton került sor Szentegyházán, a gábor
áron Művelődési Ház színpadán. Az elmúlt években Székelyudvarhely adott otthont a Székelyföldi
Betlehemes Találkozónak, idéntől viszont vándorjelleget kapott az esemény.
Szentegyháza, gyergyóditró, Csíkszentdomokos, Csobotfalva, Csíktaploca, kászon,
kézdiszentlélek csapatai mellett részt vettek a
szépvízi és a csíkborzsovai betlehemes csoportok
is a találkozón – a borzsovaiak negyedik, a
szépvíziek a harmadik alkalommal.
A rendezvényt házigazdaként, illetve a találkozó megálmodójaként, györgy László kultúrigazgató
nyitotta meg.
„… Az esemény célja a székelyföldi betlehemes játékok megismerése a bemutató során, illetve az ezeket
követő szakmai véleményezések általi megértésük és értelmezésük. A székelyföldi hagyományokat tükröző betlehemes játékok megismeréséhez, áthagyományozásához elengedhetetlen a játékok bemutatása és a betlehemesek
rendszeres találkozója...”
Ezután a helyi polgármester méltatta a rendezvényt, majd többek között Tömöry Márta, bábos, néprajzos, a
Nemzetközi Betlehemes Találkozó ötletgazdája és szervezője is szólott a résztvevőkhöz. A csapatok bemutatkozását
és a betlehemes játékokat közös ebéd követte. Ezután a Piac téren, a kavalkád színpadon is bemutathatta a csapatok
egy része a településén ismert betlehemes játékát.
Egy színvonalas rendezvénynek lehettünk tanúi és
résztvevői.
Hálás köszönet a házigazdának a meghívásért
és a felejthetetlen napért. én külön köszönöm a
borzsovai fiataloknak és györgy Sándor nevében
a szépvízi betlehemeseknek, hogy részt vettek,
közösségeinket képviselték ezen a rendezvényen!
A következő találkozó házigazdája gyergyóditró közössége lesz.
KOVáCS KáROlY
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kARATE beszámoló
Mozgalmas és sikeres 2017-es évet tudhat maga
mögött a SIC-Szépvíz karate-Do sportklub csapata.
Az év eleje többnyire az olasz Roberto Clemenza által
vezetett kétnapos szeminárium megszervezésével telt,
miközben karatekáink folyamatosan edzettek, és készültek a
nagy mesterrel való találkozásra. Több hónapos szervezés és
egyeztetés után, május 11-én érkezett meg Szépvízre a többszörös világ- és Európa bajnok. A SIC-Szépviz karate-Do klub
csapattagjain kívül csíkszeredai, kézdivásárhelyi, maroshévízi, sepsiszentgyörgyi sportolók, többdanos karate
mesterek is részt vettek a kétnapos edzőtáboron.
Sportolóink már május hónapban kamatoztathatták a szemináriumon elsajátított tudást, ugyanis május 27én rendezték a VIII. Tusnád kupa nevet viselő, és egyben a györgy gellért – néhai karatés és nagyszerű sportoló
– emlékversenyt. A versenyre 16 klub több, mint 150 sportolója nevezett be az ország több településéről. A SICSzépvíz karate-Do csapata 13 sportolóval vett részt a versenyen, akik az összesített eredmények alapján 12 éremmel
tértek haza, melyből kettő arany, egy ezüst és kilenc bronz.
Nyáron is zajlott az élet a klub házatáján. Az idei Szent László Napok sem múlhattak el harcművészeti bemutató nélkül, melyre minden évben nagy odaadással készül a csapat. Az idei bemutatóra díszvendégül hívtuk a
csíkszeredai Aikido-Musubi Dojo-t, akik a harcművészet egy másik ágába engedtek betekintést az érdeklődő közönség számára.
július 14–15-én került megrendezésre a SIC-Szépvíz karate-Do első nyári tábora gyimesfelsőlokon, melyen
10 csapattagunk vett részt. A tábor ideje alatt napi két karateedzésre került sor. Az edzések között csapatépítő- és
társasjátékokra, focibajnokságra, a Boros pataki Skanzen látogatására került sor, melyet a táborozók óriási
érdeklődéssel fogadtak.
Szeptemberben kipihenten, nagy lendülettel folytatódtak edzéseink, és 18-án csapatunkat érte az a megtiszteltetés, hogy a marosvásárhelyi gurul a rádió csapatát fogadhattuk Szépvízen. Az idei volt a 17-dik alkalom, amikor
a rádió munkatársai körbetekerték az adáskörzetüket. Szépvízre a második napjukon érkeztek.
Szintén szeptemberben, 24-én, a Szépvízi Ifjúságért Egyesület felkérésének tettünk eleget, és a Pityókafesztivál keretén belül betekintést engedtünk a karate világába, rövid bemutatónk által.
október 21-22-én Stagiu karate okinawa goju Ryu Bunkai kyusho Edzőtábort szerveztek Csíkszeredában,
melyen csapatunkat 5 fő képviselte.
Az év vége a versenyekről, övvizsgáról szólt.
október 28–29-én a SIC- Szépvíz karate- Do klub három tagja vett részt a kézdivásárhelyen megrendezett
országos Shotokan karate Bajnokságon. (WSF) A kétnapos megmérettetésen 27 klub 330 sportolóval képviseltette magát, az ország minden területéről. klubunknak sikerült egy bronzéremmel öregbítenie településünk hírnevet. November 18-án 21 fővel vettünk részt a Székelyudvarhelyi karate kupán, ahol az egész csapat nagyon
jól teljesített. A kupán Szépvíz mellett csíkszeredai, maroshévízi, udvarhelyi, gyergyói és kézdivásárhelyi csapatok
képviseltették magukat, összesen
136 sportolóval. A SIC-Szépvíz
karate-Do klub mérlege a nap
végén: 10 arany-, 6 ezüst- és 3
bronzérem.
November 26-án néhány
fővel részt vettünk a Csíkszentkirályon megrendezett küzdőés harcművészeti edzésmaratonon, ahol nyolc órán keresztül
közösen edzettünk a környék
különböző klubjainak tagjaival
és vezetőivel. A közös mozgás
mellett, a lényeg az egymás
iránti tiszteleten volt.
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12 sportolónk számára már december 22-én eljött az angyal, amikor is sikeresen levizsgáztak a zöld övre. A
vizsgát Incze Csaba (3 dan) és Tankó Sándor (4 dan) karatemesterek tartották. Incze Csaba mester értékelésében elmondta, hogy mindig különösen magas elvárással érkezik hozzánk a vizsgára, amely elvárásnak ezen a napon is
megfeleltek a vizsgázók.
A decemberi tagfelvétel után, csapatunk 35 aktív taggal kezdte meg a 2018-as évet. Borzsovai edzőtermünkbe
is újabb kezdőket várunk, megfelelő létszám esetén ott is újraindítjuk az edzéseket. A csapatról informálódni,
edzéseinkről, programjainkról tájékozódni a Facebook oldalunkon lehet: www.facebook.com/Sic-Szépvízkarate-Do.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden egyes támogatónknak, szimpatizánsunknak, a szülőknek, hogy
2017-ben is mellettünk álltak, figyelemmel kísérték tevékenységünket, osztoztak örömünkben. ígérjük, idén is
hallani fognak rólunk!
A SIC-SZÉpVíZ KARATE-DO csapata
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kERESzTREjTVéNy

Sakkolimpikon

Dr. Balogh jános sakkozó, jogász kézdivásárhelyen született 1892. szeptember 10-én, a Csíkborzsovából származó dr. Balogh Vendel első gyermekeként. Nagyon mozgalmas élete volt: 14 éves koráig kézdivásárhelyen tanult, a
középiskola V-VIII. osztályát kalocsán végezte. jogot Budapesten hallgatott, szigorlatokat kolozsváron tett, ahol jogtudorrá avatták. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, a II. Világháborúban pedig a rejtvény megfejtésében
olvasható rangot ért el, ahogyan a borzsovai nagyapja is az 1848-1849-es szabadságharcban. élete bő évtizede Csíkszeredához kapcsolódott, ahol a sakkon kívül a helyi kulturális életben, a jégkorongsport létrehozásában is jelentős szerepet
játszott. Csíkszeredában törvényszéki jegyző, egyúttal a kézdivásárhelyi Takarékpénztár könyvelője 1919-1923 között,
Csíkszeredán ügyvédjelölt, majd ügyvéd. áttelepül Magyarországra 1934-ben, Budapesten ügyvédjelölt 1936-ig, bírósági
fogalmazó 1939-ig, a budapesti büntető járásbíróság elnöki titkára, az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő osztályának jegyzője, kúriai tanácsjegyző, majd 1945 után kúriai biró.
A Budapesti Sakkör, a Budai Sakkozó Társaság, a Tungsram, az Újpesti TE és a Vasas Izzó sakkozója. Magyar
mester 1935- ben; a Nemzetközi Levelezési Sakkszövetség mestere, levelezési nemzetközi mester 1953-ban. Tábla melletti sakkban, a temesvári szövetségi mesterverseny melletti A-tornán I., Levelezési sakkban
az I. 1950, csapatban olimpiai bajnok 1949, a
Wiener Schachzeitung versenyén I. 1928, 80szoros magyar válogatott 1935–1975 között.
Dr. Balogh jános a legsokoldalúbb
sakkozók egyike volt. A magyar levelezési sakk
legnagyobb alakja, 70 éven át versenyzett. Rendkívül mély játszmaelemzései, elméleti kutatásai a
legjelesebb magyar sakkírók közé emelték. Tábla
melletti versenyző, levelezési sakkozó, a megnyitáselmélet kutatója, sakkíró – és mindegyik
területet kiemelkedően művelte. Budapesten,
1980. augusztus 23-án halt meg.
vízszintes meghatározások: 1. Személyes
névmás. 3. olajnövény. 8. köszöntő. 10. állatkert. 11. Veronika becézve. 12. kebel, mell. 14.
Megcsorbult dukát! 15. gyér, nem mindennapi.
17. zambia és Ausztria gkj. 18. Forint. 19. Bolgár
pénznem. 21. Mely személyre? 23. A skandináv
mitológiában a Holtak Úrnője. 25. Bajorországban van! 27. január közepe! 29. édesapa,
családfő. 30. Erdőrész Szentmiklós-Borzsova
határán. 32. Numar, röv. 33. Távol-keleti
fűszernövény. 34. Motorolajmárka. 36. Páratlan
ureshi! 37. kukac, gyűrűsféreg. 39. Angyalrang
közepe! 40. Tallium vegyjele
Függőleges meghatározások: 1. Megfejtés. 2.
Betanít, nevel. 3. Vés, ír. 4. Spanyolország, zambia és Vatikán gkj. 5. Takaró, pokróc. 6. Plajbász,
íróeszköz. 7. Erkölcs, morál. 9. Az elektromos feszültség mértékegysége. 13. Monokli vége! 16.
Előtag, légi. 20. Mexikói tagállam. 21. Egylet, társulat, csoport. 22. Népszerű akváriumi hal. 24.
Erőforrás, kapacitás. 26. zenés színpadi műfaj.
28. Piros arcbőr. 31. Európai unió. 35. Illetve, röv.
38. Szaúd-Arábia gkj.
NÉMETI KATAlIN

