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Adventre készülődve
A legszentebb imádságunk a Miatyánk, mert maga Jézus tanította meg rá az apostolait, amikor arra kérték, hogy
tanítsa meg őket imádkozni. A tizenkét apostol neve: Péter volt az első, kit követett András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan
és Tamás. Lévi, másképp Máté, ifjabb Jakab, Tádé, Simon, a hű buzgó és Júdás, az áruló. A Miatyánk imádsága tökéletes,
mert isteni alkotás. Egy megszólításból és hét kérésből áll, mert Jézus tudta, hogy az emberek imádságaikban sok-sok
kérést zúdítanak az egekbe. Egyik kérés, jöjjön el a te országod. Megkérdezhetjük, hát hol is van Isten országa? Jézus
erre is felelt, Isten országa bennetek van. Vagyis itt van velünk, nem kell messzi földön keresnünk, nem kell sem térkép,
sem GPS, sem más segédeszköz ahhoz, hogy reá találjunk. Szent János evangélista (1 Jn 3,18) közli velünk „Gyermekeim,
ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal”. János apostol és evangélista ezen szavai olyan felszólítást fejeznek ki, amelyet minden kereszténynek meg kell hallania. A komolyság, amellyel a szeretett tanítvány a
mai napig továbbadja Jézus parancsát, még hangsúlyosabb az ellentét révén: az ajkainkat gyakran elhagyó üres szavak
és konkrét tettek között, amelyek nekünk azonban mércéül szolgálnak. „A szeretet nem enged kibúvót (alibit), aki úgy
akar szeretni, ahogyan Jézus szeretett, az ő példáját kell követnie, főként akkor, ha a szegények iránti szeretetről van
szó. Másrészt jól tudjuk, hogyan szeret Isten Fia és Szent János világosan fogalmaz. Két tartóoszlopon nyugszik szeretete:
elsőként Isten szeretett bennünket (vö. Jn 4,10.19) és úgy szeretett, hogy teljesen odaadta magát, még a saját életét is
(vö.Jn.3,16). Az ilyen szeretet nem maradhat válasz nélkül. Még ha önzetlenül adja is, anélkül, hogy bármit kérne érte
cserébe, mégis úgy lángra lobbantja a szívet, hogy mindenki úgy érzi, viszonoznia kell, korlátai és bűnei ellenére. Ez
pedig úgy lehetséges, ha szívünkbe fogadjuk Isten kegyelmét, az ő irgalmas szeretetét, amennyire ez lehetséges, hogy
irányítsa akaratunkat és érzéseinket is Isten és a felebarátaink iránti szeretetre”. Idézet Ferenc pápa üzenetéből, melyet
a Szegények Világnapja Alkalmából küldött.
GÁBOR ZOLTÁN plébános
(Folytatás a 3. oldalon)
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Egy lépéssel a fagyok előtt
Valóban csak egy pár nappal tudtuk megelőzni az őszi fagyokat a szépvízi tűzoltószertár előtti tér burkolásával, valamint a borzsovai kultúrotthon előtti parkoló megépítésével, térkialakításával. De hála Istennek sikerült befejezni, még akkor is, ha ma már a papírmunka több időt vesz fel, mint maga az építés.
A tűzoltószertár előtti tér burkolásával mindenekelőtt egy rendezett tér kialakítását valósítottuk meg, megkönnyítve
a tűzoltóautó akadálymentes közlekedését. Ezúton is felkérem a sportpályára jövőket, hogy a tornaterem mögötti
részt ne használják parkolásra, hiszen így elzárják a tűzoltóautó útját!
Gondolom, nem árulok el titkot, ha azt mondom a szépvízieknek, hogy az anyagi lehetőségek függvényében
és a jogi akadályok elgördítésével további fejlesztések vannak kilátásban a szépvízi Kaszinókertben: öltözők a futballistáknak, illemhelyek kialakítása, pályafelújítás, lelátó és pályák építése.
A borzsovai kultúrotthon előtti parkolók kialakításával azt is mondhatom, hogy ott is elkezdődött a faluközpont
kialakítása, a térkialakítás, új formát és hangulatot adva a településnek. A megbízott Garden Proiect cég mindkét esetben
jó minőségben végezte eddig a munkáját, a zöldövezet, virágágyások kialakítását tavasszal folytatják.
FeReNcZ TiBOR
polgármester

AnyAKönyv
2017. november

születések:
szépvíz – Imre Balázs
Csíkszentmiklós – –
Csíkborzsova – –
Bükkloka – –
Elhalálozás:
szépvíz – Kovács Imre
Csíkszentmiklós – Flora István
Csíkborzsova – Kovács Juliánna
Bükkloka – Bucur Varvara
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot kötöttek:
Mihály Kálmán és Sztojka Emese
Gráncsa Máté és Kalosi olga

Erdély kincsei
Kedves ismerőseimtől kaptam Száraz Miklós György „Erdély
csodái” képes, mesélő könyvét, rég nem járt a kezemben ilyen jellegű
könyv. A 25. oldaláról az utolsó bekezdést ide másoltam át:
„Sokszor leírták már az évszázadok során, hogy Erdély az alföldi
Magyarországra önti kincseit, ásványait, sóját, fáját, aranyát, értékes emberanyagát. Amikor a síkvidéki, erdőn inneni magyarság erőtartaléka kifogy, Erdély segít, ontja a tehetségeket. Amikor a török kis híján végzett
a magyarsággal, akkor az Erdélyi Fejedelemség a magyar kultúra és
szellem mentsvárává lett. így van ez ma is. ha tetszik, ha nem, valamit
tudomásul kell vennünk. Az elmúlt évtizedekben magyarok serege ömlött
Erdélyből, menekült romániából Magyarországra. évről évre jöttek, s
jönnek most is az áttelepülők. Többségében fiatalok. Segédmunkások,
kőművesek, festők, írók, orvosok, tanárok. ha nem jöttek volna, ma jóval
kevesebben volnánk Magyarországon magyarok. Erdély tehát most is
segít. De ha nem gyámolítjuk mi is, akkor utoljára segít, soha többé nem
segíthet, mert most éli fel utolsó erőtartalékait. Erdély ma fiatal székely
párokat küld Magyarországra. A gyermekeik már ide születnek – a nagymamák és nagypapák maradnak odaát. Erdély küldi a betegápolókat is.
Középkorú, munkanélküli magyar asszonyok jönnek, települnek át hónapokra Magyarországra. Jönnek segíteni. ápolják magatehetetlen
betegeinket, haldokló öregeinket. Aztán hazamennek szilágysági vagy
kalotaszegi falujukba, a Mezőségre, a Székelyföldre, s ha majd rajtuk a
sor, ők majd egyedül, magukra hagyva halnak meg.”
Tényleg ez a valóság, gondolom minden magyarul gondolkodó
tudja, mit kell tegyen 2018 tavaszán.
BaLOGH aTTiLa-ÁRpÁd
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Adventre
készülődve
(Folytatás az 1. oldalról)
Most, így az adventi szent időhöz közeledve, a kevesebb fényt kapó nappalok idején, borongós, borús napok
váltogatják egymást, mintha a világ is sötétebbnek tűnne. Az ember óhajtja a fényt és a szeretet melegét. A szeretet
melege jelzi lelkünk fényét. Az egyéni ember megnyilvánulásának és életének útjain jelentkező belső fény az igazi
öröm forrása. Lelkünk fényének melegét, békéjét és megelégedettségét önmagunkban mindig megtalálhatjuk, de
meg is kell találnunk. A szent érzéseket nem kívül kell keresni, hanem magunkban kell előcsiholni. Valóban dicséretre
méltó dolog, ha magunkat és másokat is az üdvösségre tudunk vezetni. Maradjunk tehát szent hitünkben igazak és
szentek, hogy bizalommal kérjük Istent, aki ezt mondja: „Még be sem fejezted kérő imádat, máris felelek neked:
Ime melléd állok (vö.Iz.58.9)”. Ez az idézet egy nagy reményt jelent, hiszen ebben az Úr készebbnek nyilatkozik az
adásra, mint amennyire a hozzá könyörgő a kérésre. Amikor ilyen nagy kegyelemben részesülünk, akkor nem szabad
irigyelnünk azt, ha valaki többet kapott mint mi. Tehát ne becsüljük le az üdvös megtérés jelenlegi alkalmát, hiszen
itt az idő, hogy Istenhez térjünk, Úrjövetet várunk, aki meghívott minket. ha ellenállunk ugyanis szenvedélyeinknek
és legyőzzük belső, gonosz és érzéki vágyainkat, akkor megtapasztalhatjuk Jézus irgalmát. Bűnünk jóvátételére jó
az alamizsnálkodás, még jobb a böjt imával együtt, de a legeslegjobb az alamizsnálkodás, böjttel és imádsággal
együttesen. A szeretet befödi a bűnök sokaságát (1 Péter 4,8), a tiszta lélek imádsága pedig megszabadít a lelki
haláltól.
Segítse egyik a másikát, hogy a hitben gyengéket is jó irányba tudjuk elvezetni, térítsük meg és így együtt
mindnyájan üdvözüljünk.
áldásos adventi felkészülést kíván minden kedves olvasónak GÁBOR ZOLTÁN plébános.

Emlékzászló Szépvíznek
A jelképeknek mindig fontos, meghatározó
szerepük volt a történelem során. Csupán csak két példát
hadd hozzak ide. Az immár több, mint fél évezredes
győztes nándorfehérvári csatában a legenda szerint
Dugonics Titusz magával rántotta a mélybe, a vár fokára
zászlót kitűzni igyekvő pogány harcost. Vagyis életét is
feláldozta azért, hogy az ellenség jelképe ne kerülhessen
a vár fokára. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a középkor
végén, újkor elején – a sarkantyúviselet idején – a zászlótartók a csatában nem viselhettek sarkantyút, mert
nekik nem volt szabad megfutni a csata helyszínéről.
nekem is döbbenetes élményem volt az államalapítás millenniumi ünnepség idején, amikor is az első
orbán-kormány nagyszerű döntése kapcsán a települések
millenniumi emlékzászlót kaptak. Akkoriban többen is
megkerestek külhonból, hogy járjak közbe, hogy ők is
kaphassanak millenniumi emlékzászlót. Volt, aki könnyes
szemmel vette tudomásul, hogy politikai okokból ez
mégsem lehetséges. Ekkor javasoltam áthidaló megoldásként a Világszövetségnek, előbb a Kossuth, majd a
rákóczi emlékzászlót.
Mivel ma is örömmel tapasztalom jártombankeltemben egy-egy önkormányzatnál, hogy ma is ott
lobog fő helyen a millenniumi zászló, ezért arra gondoltam, hogy a Szent László emlékév se teljen el úgy, hogy
nem marad emlékeztető nyoma. így mint az emlékév
kezdeményezője, kértem fel Pécsi L. Dániel jelképművészt, hogy tervezze meg a Szent László-év zászlaját.
Ez meg is történt, és a jelképművész Szent László és az

ügy iránti tiszteletből ingyen megtervezte az emlékév
ikerjelképét és zászlaját. Ezt bemutattuk a Tanácsadó
Testületnek, melynek elnyerte tetszését.
Az első emlékzászlót a győri nyitórendezvényen,
február 17-én adtuk át Dr. Veres András győri püspöknek,
a Katolikus Konferencia elnökének.
Ezt az emlékzászlót vehették át július 14-én
Búcsúszentlászlón, azon Kárpát-medencei települések,
melyek Szent László nevét viselik.
Úgy gondoltam, hogy nem telhet el a Szent
László emlékév úgy, hogy az általa elnevezett egyetlen
Kárpát-medencei település, Szépvíz zászló nélkül maradjon. Ezt elmondtam Egyesületünk (Báthory-Bem
hagyományőrző Egyesület) szépvizi alelnökének Tóth
Imréné Balla Gabriellának, aki azonnal vállalta, hogy ők
megfinanszírozzák a zászlót. így sikerült ünnepélyesen
a szentmisét követően a helyszínen átadni a plébánia és
az önkormányzat képviselőinek.
Üdvözlettel OkOs MÁRTON
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Egy gondolat a felavatott tekepályáról
A nyári szünidő csendjében és a Szent László ünnepségsorozat árnyékában átadásra került a Szépvízi
Tekepálya, sokunk megelégedésére. Újraindítása, üzembehelyezése gyermekkori emlékeinket eleveníti fel. Valóban,
a tekepálya a szépvízi Kaszinókert tartozéka volt és az is kell, hogy maradjon.
Sajnos, amikor Gál árpi bácsi gondos és lelkiismeretes tevékenysége megszűnt, a pálya és az épület rohamos
hanyatlásnak indult, majd szépen még a tokozatokat is ellopták. hogy mire használták, még ma sem tudom
elképzelni.
na de több mint húszévnyi kényszerpihenő után, sikerült életet lehelnünk bele és ma esténként újra olyan
hangos, mint gyermekkoromban, hiszen, ha nem is voltam játékos, de sokat állítottam, és sok szép gyermekkori
emlékem fűződik hozzá, nem is beszélve az 1 lejesre, ami a fizetségünk volt. Talán azt is mondhatnám, hogy ezzel
is gyermekkori faluképeinket szerettem volna viszontlátni. A község fényét csiszolgatjuk.
Jó volt az átadáskor és az azt követő időszakban az idősek visszaemlékezéseit hallgatni a hajnalokba nyúló
partikról, és még jobb látni a sok fiatalembert csapatokba csoportosulva gyakorolni, versenyezni estéről estére!
Igen, életet leheltünk a szépvízi tekepályába és a fiatalemberek jelenléte megnyugtat, hogy van folytatás,
van jövője Szépvízen a tekének. Mi sem igazolja jobban, mint a napokban lezajlott I. Szépvízi Tekebajnokság,
amelyre öt csapat nevezett be és versenyzett nagy nézőközönség jelenlétében. Köszönjük Páll zoltánnak a jól megszervezett és lebonyolított versenyt!
A továbbiakban, hogy méltók leszünk vagy nem nagy tekés elődeinkhez – Pál Péter, Sántus Tibor, Csuka
Mihály, Erőss László, Balla Imre – az már csak rajtunk, mindnyájunkon múlik.
FeReNcZ TiBOR
polgármester

Tekebajnokság Szépvízen
Szépvízen 2017. november 18-án került
újra megrendezésre – több mint 25 év után az első
– a Kaszinókertben a tekebajnokság, a nemrégiben felújított tekepályán. A szombat reggel 9
órától kezdődő bajnokság öt csapat részvételével
és községünk vezetőivel rajtolt. A csapatok a
következők voltak: Szépvízről a hurrikán csapat,
az öregfiúk csapata, a Szépvíz rádió és az önkormányzat csapata, valamint Szentmiklósról a
hentes csapat.
A verseny a legalapvetőbb tekeszabályzat
szerint zajlott, vagyis a csapatok sorsot húztak és
Fotó: Márton sándor
az I-es, iletve II-es pályán a kisorsolt sorrend
alapján elkezdődött a verseny. A tekebajnokság pályabírója a szépvízi Gál árpi bácsi volt, akinek ezúton is mind a
résztvevő csapatok, mind pedig a vezetőség nevében köszönjük közreműködését.
A verseny alatt minden csapat játékosa két részben, pályacserével, 15 teli dobással és 15 tarolással igyekezett
a legtöbb pontot begyűjteni csapata számára. A verseny jó hangulatban és nagy izgalomban zajlott, ami csak fokozódott a csapatok összegyűjtött pontjai (fák) láttán.
A felújított tekepályán első alkalommal megrendezett bajnokságot a Hurrikán csapat nyerte (tagjai: László
Tibor, Tőke Lóránd, Deák róbert, Kondra József, Sebestyén Miklós) 991 ponttal. A második helyen a Szépvíz
rádió 970 ponttal, a harmadik helyen az önkormányzat csapata 880 ponttal, a negyedik helyen az öregfiúk 802
ponttal és ötödik helyen a szentmiklósi hentes csapat 779 ponttal zárta a versenyt.
A bajnokság ideje alatt a legtöbb pontot (233) dobó László Tibor külön elismerésben részesült.
Ezúton is köszönjük a lelkes csapatoknak a versenyben való részvételt!
pÁLL ZOLTÁN
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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Testvértelepülési kapcsolat Szentgotthárd várossal
„Testvérvárosi megállapodást írt alá tegnap (2017. november 24-én – a szerk. megj.) a rába-parti város és
az erdélyi Szépvíz nagyközség polgármestere.
A mostani kapcsolatfelvétellel Szentgotthárd immár a nyolcadik tesvértelepülést tudhatja magáénak. Közülük
a szlovéniai Lendvával és Izolával, valamint a németországi Walldürnnel különösen szoros az együttműködés.
A hargita megyei magyarlakta nagyközséggel Szentgotthárd egy tervezett pályázat által került kapcsolatba. Az egymás iránti érdeklődés fennmaradt, egyebek között gotthárdi küldöttség látogatott el a Csíkszeredától 12 kilométerre levő település káposzta-fesztiváljára.
A testvérvárosi dokumentumot Ferencz Tibor,
Szépvíz község és huszár Gábor, Szentgotthárd
város polgármestere látta el kézjegyével. A hargitai
delegáció vezetője meghatottan szólt: – Szent László
állama ma szétszaggatva éli meg mindennapjait. De
ez az aláírás közelebb hozza egymáshoz a Kárpátmedencében élőket.
A megállapodás értelmében a két település
segíti a nemzeti azonosságtudat megerősítését, törekszik egymás kulturális örökségének megismerésére,
találkozókat szervez és elősegíti a civil szervezetek
együttműködését.”
TeRsZTyÁNsZky kRisZTiNa
(Forrás: https://www.vaol.hu Vas megyei hírportál)

Aranyfeszt - avagy Arany Jánosról egy kicsit másként
Ez év október elején jelentkeztünk egy ötfős csapattal az rMDSz ifjúsági tagozata által meghirdetett Aranyfeszt
elnevezésű versenyre. Még tart az Arany-év. A költő születésének 200-ik évfordulója alkalmából nagyon sok
rendezvényt tartottak mind
Magyarországon, mind pedig Erdélyben. Ezen rendezvények sorába illeszkedik
az Aranyfeszt verseny is,
melynek egyik célja, hogy a
költő hagyatékát a mába
emelje, közelebb hozza a fiatal olvasókhoz is. Teszi ezt
úgy, hogy egy kicsit másféle
gondolkodásra serkenti a
téma iránt érdeklődőket.
A verseny egy kvíz megoldásával indult, melyre Erdély-szerte 70 csapat küldte el a megoldásait. Ezekből a
csapatokból került ki az a 18, amely a kolozsvári döntőn részt fog venni. hargita megyéből két csapat jutott tovább
(a 23 jelentkezőből): a Vaskertes általános Iskola csapata Gyergyószentmiklósról, és Csíkszépvíz csapata. A továbbjutást követően hat feladat megoldása vár/várt még a csapatokra. Ezek közül sikeresen megoldottunk már négyet:
bemutatkozó filmecske, mely megtekinthető az Aranyfeszt facebook oldalán – ennek elkészítésében Daczó Dénes
segített, ezúton is köszönjük szépen a közreműködését – , Arany-karakterek ihlette karikatúrák, antológia, szerelmes
vers. További kettő még előttünk áll, de a szervezők lépésről lépésre adagolják a feladatokat, úgyhogy pillanatnyilag
ezek mibenléte még számunkra is rejtély.
Csapatunk tagjai: Deák Dorottya és Lakatos Krisztina VII. osztályosok, Erőss nóra, Erőss Izabella, valamint
Balázs Bence VIII. osztályosok.
Büszkék lehetünk diákjainkra, és szorítsunk nekik, hogy Kolozsváron is megállják a helyüket! hajrá
Káposztanyírők Aranyászói!!! hajrá Csíkszépvíz!!!
TaMÁs TüNde, magyartanár
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„ha nem lenne, ki kéne találni...!”
Amíg egészségesek vagyunk, nem is gondolunk azokra, akik nap mint nap betegeket gondoznak, ápolnak.
Közel egy évvel ezelőtt hozzánk is bekopogtatott a baj, nagyon idős édesapám napi ápolásra, kezelésre szorult.
Megköszönve a polgármesteri hivatal támogatását az ápolás költségeiben, a doktornő hozzáállását a beteghez,
szólni szeretnék a Caritas házi beteggondozó szervezet odaadó szépvízi munkatársairól is. Sántus Katika és Erőss
Mártika a mindennapi gondozás, ápolás során nagy együttérzésről, emberszeretetről, segítőkészségről tett tanúbizonyságot. Kitartó szakértelemmel végzett munkájukkal sikerült jobb állapotba hozni édesapámat. A gondos ápolás
mellett meleg kedélyükkel, szinte mindennap sikerült mosolyt varázsolni édesapám arcára (ami nem könnyű dolog),
derűt, egy kis vidámságot fakasztva a mindennapi rutinba, meg tudták szólaltatni, beszélgetésre bírni a sokszor
magába zárkózó, apátiába süllyedő beteget.
Tették ezt közel egy éve minden áldott nap, karácsonykor, újévkor, húsvétkor, hivatalos és nem hivatalos
ünnepeken és hétköznapokon.
áldozatos munkájukért Isten áldása és köszönetünk kísérje őket, mi pedig hozzátartozók és még egészséges
állampolgárok segítsük, hogy e szervezet fennmaradhasson, működhessen, mert „ha nem lenne, ki kéne találni…!”
ZakaRiÁs MaGdOLNa

hazajárók Szépvízen
A Duna TV „hazajáró” című honismereti és
turisztikai – közismert és közkedvelt – műsorának
rajongói találkozhatnak a műsor főszereplőivel Szépvízen december 14-én, csütörtökön 19
órától a polgármesteri hivatal pincetermében.
A hazajáró küldetése a Kárpát-medencei
magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban
a honismeret és a turizmus eszközeivel. A Kárpátmedence tájainak, természeti- és kulturális
értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése; a természeti környezet és az épített örökség védelme és
átörökítése; a kárpáti természetjárás hagyományainak éltetése. Mindezek révén annak tudatosítása, hogy a sokszínű
Kárpát-medence és a benne élő magyarság – a Szent Korona oltalma alatt – egy és oszthatatlan. A műsor és ennek
következtében létrehozott hazajáró honismereti és Turista Egylet serkenteni kívánja az elszakított területekre történő
kirándulásokat, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítését, az egymásra
találást.
A hazajáró úti céljai rendkívül sokszínűek. Céljuk, hogy hasznos információkkal segítséget nyújtsanak a
Kárpát-medencei tájegységek bejárásához. honlapjuk és kiadványaik tartalmazzák az adott vidékek földrajzi elhelyezkedését, főbb látnivalóit és a hozzájuk kapcsolódó egyéb hasznos információkat: fényképeket, videókat,
térképeket, az ajánlott szállásokat és honismereti vezetőket, hogy minél többen átélhessék azokat az élményeket,
amelyek a hazajáró műsor készítőinek barangolásait is felejthetetlenné tették.
Járjuk be együtt a hazajáró helyszíneket! hódítsunk meg csúcsokat a hazajáró nyomában, fedezzünk fel
feledésre ítélt magyar emlékeket, szálljunk meg a hazajáró kedvelt szálláshelyein, kóstoljuk meg a hazajáró kedvenc
ételeit, italait és fogjunk kezet a hazajáróból megismert magyar emberekkel. Ezáltal mi is gazdagodunk és erősítjük
az összetartozást.
Ők nem ismernek határokat! Induljanak Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és Partiumba, Délvidékre, Muravidékre és Őrvidékre! Mindenütt tárt karokkal várják a Kárpátok csodás tájai és a gyökereiket őrző magyar
közösségek.
Programjaikról, híreikről az alábbi elérhetőségeken lehet értesülni.
www.hazajaroegylet.hu
facebook.com/hazajaroegylet
facebook.com/hazajaro
E-mail: info@hazajaroegylet.hu
Levélcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.
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A Szépvíz Községbeli
nők Klubja első alkalommal
szervezi meg a Karácsonyi Süticsere Délutánt, december 16-án
16 órától, a Sarki bár különtermében.
A süticsere-parti a tengerentúlon már évek óta bevált
hagyomány: karácsony előtt egykét héttel a barátnők összejönnek (ki-ki a maga által készített
süteménnyel) és eltöltenek egy kellemes délutánt együtt,
miközben végigkóstolják az ünnepi felhozatalt. Az összejövetel után pedig mindenki hazaviheti a letesztelt és
összegyűjtött recepteket, valamint a mintadarabokból is kap
egy-egy adagot. Kell ennél nagyobb segítség bármelyik háziasszonynak?
Egy együtt töltött csajos délután képes bárkit
kizökkenteni a decemberi monotóniából. Különféle új ízeket
kóstolgatva, magunk is kedvet kaphatunk eddig ismeretlen receptek kipróbálásához, és a családot is megörvendeztethetjük
vele.
ha részt veszünk életünk első süticseréjén, garantáltan
ott leszünk jövőre is!
részvételi feltétel egy adag házi süti. :-)

Tökfaragás
Többéves hagyománya van már, hogy október
végén összeülünk egy közös tökfaragásra. Ez az alkalom a
jókedvről, az együttlétről, a bolondozásról és a beszélgetésekről szól.
Idén október 28-án került sor a töklámpások
elkészítésére a Sarki bár különtermében. A közel kétórás
foglalkozáson tíz darab egyedi töklámpás készült, melyeket
a gyerekek nagy lelkesedéssel faragtak ki.
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a töklámpás készítése távol áll a székely szokásoktól, de orbán
Balázs A Székelyföld leírása című művében említést tesz a
telekfalvi töklámpás legendájáról, amely a tatárjárás
idejéből származik: „Ezen szerencsés jellövésre eldördültek
a többi ágyuk és apró fegyverek is, s a golyózápor általi
tizedelt, vezérvesztett csapat eszeveszetten száguldott
vissza. Máskor ismét kőlyuki erődébe vonult a vidék népe
egy tatár csapat elől s ez ostrom alá vette a védhelyet, de a
nép oly hősileg védte magát, hogy tizszeres ostromrohamot
vert vissza; látva a tatárok, hogy ekként nem boldogulhatnak, ostromzárolták a védhelyet. A benn lévőknek élelme
már fogyatékján, lőkészletök ellövöldözve, midőn ezen válságos pillatban Sári, egy otthon hagyott leányzó (vén leány)
nagy tököt vevén elő abba szemet, orrot és szájat vágott, s
retekszeletekből rémletes fogakat illesztett bele. Ezt pedig
egy póznára szurván kitömött roppant bábra illeszté s ő

maga is alája bujva, nagy guzsalylyal kitette az Őrhegyre.
A tatárok megpillantván ez óriási szörnyet ijedten
kérdék, hogy ki vagy? ” én – felel ez sivitó hangon – a halál
anyja vagyok, ki az élet fonalát nyujtom és szaggatom, ha
rögtön nem távoztok, életetek fonalát szaggatni kezdem, s
ti mind elpusztultok. „Mit hallva az ostromló csapat rémülten futott szét, az ekként megmentett telekfalviak pedig diadalmenettel vitték falujokba Sárit, hol nagy örömünnepet
ültek. Szép történeti rege ez, mely a mythosi párkák
elméletével látszik egybefüggésben lenni. A mellvéd
közelében egy Kőkútnak nevezett forrás buzog fel. A barlangok előtti lonkákat és a hegytetőt is nagy mennyiségü
somfa boritja, honnan a hegy neve (Somerdő) is eredett.”
sZakÁcs adÉL
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KArATE
október–november a karateversenyek időszaka, nálunk és
a nagyvilágban egyaránt.
október 28–29-én a SIC–Szépvíz Karate–Do klub három
tagja: Demeter norbert, Tamás Gellért és Vándor Tamás vett részt
a Kézdivásárhelyen megrendezett országos Shotokan Karate Bajnokságon (WSF). A kétnapos megmérettetésen 27 klub 330 sportolója vett részt az ország minden területéről.
Karatekáink tisztességesen helytálltak, Vándor Tamás előkelő harmadik helyett szerzett 25 versenyzőből, kata formagyakorlatok versenyszámban.
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 bronz érem.
Eredmények:
- 8 évesek és 8 év alattiak: Maksai Krisztina I. hely kata, I. hely kumite, Czine Sebastian III. hely kata, Szatmáry Gergő III. hely kumite, Biró Szakács zalán II. hely kata, I. hely kumite.
- 9–10 évesek: Kuna hanna II. hely kata, I. hely kumite, Vándor Tamás II. hely kata, I. hely kumite.
- 11–12 évesek: Stefán Erzsébet I. hely kumite, Gál nándor III. hely kata.
- 13–14 évesek: Béni róbert II. hely
kumite, Demeter norbert I. hely kata, I. hely
kumite.
- 15–16 évesek: Sztojka Mária II.
hely kata, II. hely kumite, Ficó zsófia I. hely
kata, I. hely kumite.
Az udvarhelyi versennyel egyidőben
került sor a TEK Budo- és Küzdősport
Gálára Budapesten, ahol Lukács Kinga
mestertanítványunk kumite versenyszámban
I. helyezést ért el. Kinga szorgalma és kitartása példaértékű az egész csapat számára.
Ezúton is gratulálunk neki!
Szintén október 17–19-én került
megrendezésre a IX. Shotokan Világbajnokság Csehországban. A Szatmáry Domokos
zsolt meghívására májusban Szépvízen
edzőtábort tartó olasz roberto Clemenza mester 44 ország 1300 sportolója közül lett újra világbajnok. reméljük,
hogy 2018-ban személyesen is gratulálhatunk neki a világbajnoki címhez, ugyanis azt ígérte, hogy még ellátogat
hozzánk.
A novemberben indult kezdő csoportunk iránt nagy az érdeklődés, sok ügyes kis karatéka látogatja edzéseinket. Akinek kedve támad csatlakozni a csoporthoz, a későbbiek folyamán még bátran megteheti!
a sic–szépvíz karate–dO csapat

