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Szépvízi betlehemesek 1980-ban

áldott karácsonyt!
Tisztelettel köszöntöm községünk lakóit!
az év végéhez közeledve, az adventi várakozás időszakában, időszerű a számvetés.
községünk lapja, a „Nádi Suttogó” szinte egy éve jelenik
meg, és úgy érzem, mindannyian megszerettük, érdeklődéssel
várjuk havonta a megjelenését. indulásakor plébánosaink, tanügyi intézményeink képviselői, orvosaink, a közbirtokosságok,
az ifjúsági szervezetek képviselői, a kultúrával és a sporttal
foglalkozók támogatásukról biztosították a lapot. és be is tartották a szavukat! a szerkesztők többször kerültek abba a helyzetbe, hogy a lap oldalszámát növelni kellett, hogy a sok cikk
beleférjen. remélem, ez így lesz a jövőben is, mindannyiunk
megelégedésére!
egy újabb, gazdasági válsággal sújtott esztendő van mö-

göttünk, mégsem mondhatjuk, hogy csak a nehézségek határozták meg életünket. jó mezőgazdasági évet zárunk és községünk életében is történtek fontos lépések, amelyek
reményem szerint a későbbiekben meghozzák a várt eredményt. az önszerveződés, a közösségben való gondolkodás,
értékeink megőrzése és összetartozásunk érzésének erősítése
segíteni fog minket a jövőben is.
hitben, reményben élő és munkával építő közösségünknek
azt kívánom, hogy az elkövetkező esztendő minél sikeresebb,
boldogabb legyen, a családban és a közösségben egyaránt!
kívánok mindnyájuknak áldott karácsonyt és erőt, egészséget az új évre!
Ferencz Tibor
polgármester
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megalakult a nők klubja
egy községbeli nőknek szóló klub
vagy egyesület létrehozása régóta foglalkoztat már jó néhányunkat. az ötlet azonban a november 29-i hargita megyei
vállalkozói inkubációs és innovációs
központ előadását követően valósult
meg. Tíz községbeli nőtársammal (Szépvíz, csíkszentmiklós, csíkborzsova) öszszeültünk, hogy a működéshez szükséges
alapfeltételeket megbeszéljük. Néhányan
tagjai vagyunk a csíki anyák egyesületének is, ezt a klubot azonban másképp
képzeljük el, mivel nem csak anyáknak
szól, hanem lányoknak, asszonyoknak,
nagymamáknak egyaránt. Terveink közt
szerepelnek: különböző szakemberek
meghívása, kézműves foglalkozások,
börzék, tematikus programok, filmvetítések stb. szervezése.
a Szépvíz községbeli Nők klubja
teljesen nyitott minden érdeklődő számára, bárki bármikor csatlakozhat, szívesen vesszük az építő jellegű kritikákat, a
szervezésben való aktív részvételt. a találkozások állandó helyszíne – Szépvíz
község polgármesteri hivatalának támogatásával – a községháza pinceterme.
első filmvetítésünkre december 6-án
18:00 órától került sor, antibiotikumok –
pro és kontra címmel. a film után dr.

máthé istván mikrobiológus, egyetemi
tanár válaszolt kérdéseinkre. az ötven
perces német dokumentumfilmből megtudtuk, mekkora veszélyekkel jár, ha orvosi utasítás nélkül antibiotikumokat
szedünk. a túlzott antibiotikumfogyasztás a kórokozók rezisztenssé válását idézi
elő. az eseményen harminc érdeklődő nő
vett részt községünkből. ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy
megtisztelt jelenlétével.

anyakönyv
2011. november 20. – december 10.
születések:
Szépvíz – Nyisztor béla barnabás, bálint zselyke, deák andor
csíkszentmiklós –
csíkborzsova – görgicze gabriella
bükkloka –

elhalálozás:
Szépvíz – Sebestyén miklós, mihály árpád
csíkszentmiklós –
csíkborzsova –
bükkloka –

szépvíz község polgármesteri
hivatalában házasságot kötöttek:
orbán istván és Tankó jolán

decemberben karácsonyi kézműves
foglakozást tervezünk az érdeklődők
számára. programjainkról plakátokról, a
Szépvíz rádióból és az internetről értesülhetnek a kedves községbeli nők. Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a
szépvízi, szentmiklósi és borzsovai érdeklődőket egyaránt!

SzakácS adél

olvassa szépvíz község
internetes honlapját a
www.szepviz.eu
címen

a helyi tanács
határozataiból
31. sz. határozat – a 2011-es évi helyi költségvetés módosítása.
32. sz. határozat – a 2012-es évi helyi adók
és illetékek értékének elfogadása.
33. sz. határozat – adományba kapott gépkocsi elfogadása.

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja kiadó: Szépvíz község polgármesteri hivatala Felelős kiadó: ferencz Tibor
szerkesztők:daczó dénes, daczó katalin; munkatársak: balázs gáspár, bíró lászló, ferencz réka, gábor zoltán, gál antal, gergely géza, györgy
beáta, kovács károly, kuna csaba-Tibor, Nagy árpád, Szatmári domokos, dr.vikárius károly, dr. vitos erika, Timár katalin;
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a novemberi borzsovai
ünnepségek margójára
November 20-án, krisztus király Ünnepén, immár ötödik alkalommal ünnepeltük az időseket
borzsovában. a vasárnapi szentmisén azonban nem csak a falu öregeit,
hanem az 50. és a 25. házassági évfordulót megért házaspárokat is köszöntöttük. a szentmise után a helyi
kultúrotthonban a balogh ignáncz
általános iskola tanulói mutattak be
ünnepi műsort. ezt követően Szépvíz
község polgármesteri hivatalának
nevében ferencz Tibor polgármester
köszöntötte az ünnepelteket. az ünnepi műsor után minden 70. évét betöltött személyt egy szál virággal és
a már hagyományos emléklappal
ajándékoztak meg. az anyagi támogatást a polgármesteri hivatal és a
helyi közbirtokosság biztosította.
mindeközben szezonzáróként
barátságos futballmérkőzést játszott
az idősek és a fiatalok csapata a helyi
futballpályán. ezután mindenkit szí-

vesen láttak a kultúrotthonban egy
tányér pityókástokányra, aminek elfogyasztását beszélgetés, éneklés követette.
következő szombaton, vagyis
november 26-án „Nosztalgia” kosaras bálra került sor, ahol több mint
ötven pár mulatott. a talpalávalót a
csíkmadarasi Népi zenekar húzta
bíró ernő vezetésével. köszöntöttük
a katalinokat, majd a tánc és a nótázás egészen hajnalig tartott, amikor
a házaspárok nem csak a kosarakat
vihették haza üresen, hanem szívükben egy közösen, kellemesen eltöltött éjszaka emlékét is. a
rendezésben, mint társszervező az
rmdSz nyújtott jelentős anyagi támogatást.
ezúton hívok meg mindenkit a
farsangi kosaras bálba 2012. február 11-re!

a hargita megyei vállalkozói inkubációs és
innovációs központ munkatársai a szépvízi polgármesteri hivatal meghívására, 2011. november
29-én egy humánerőforrás fejlesztési projekt keretében előadást tartottak a községháza pincetermében. a projektet molnár judit és kovács márta
ismertette a jelenlévőknek. a projekt célja a vidéki
lakosság tájékoztatása a nem mezőgazdasági tevékenységek lehetőségeinek kiaknázásáról, illetve
a lakosság oktatás útján való fejlesztése a gazdasági lehetőségek kihasználása érdekében.
GY. b.

kovácS károlY

munka a kápolnaromoknál
Talajelőkészítő munkálatok zajlottak az elmúlt napokban a Szent lászló
kápolna romjainál, ugyanakkor a Szent lászló emlékhely kialakítása kapcsán
megbeszélést tartottak a szakemberek a községházán.

n apközi

e lőadás
esély a vidék
lakosságának

k önyvbemutató
az utazás divatja

indul

a polgármesteri hivatal, a Nyíró józsef általános iskola vezetősége valamint a szülők kezdeményezésére elkezdődtek a tárgyalások a szépvízi napközis csoport beindításáról.
a december 20-án megtatott tanácskozás során elhangzott, hogy a napközi beindítására a 2012-2013-as tanévtől lenne lehetőség. a találkozón több
mind húsz szülő jelezte szándékát, hogy igényli a napközis csoport indítását.
a napköziben 8-17 óra között biztosítva lesz a szakfelügyelet, ugyanakkor
a gyerekek napi 8-10 lejért három alkalommal étkeznének. a jelenlegi óvodások illetve a jelenlegi 2-3 év közötti gyerekek szülei január végéig jelezhetik igényüket a napközis csoportra, az óvodában.
a napköziről a következő megbeszélést február első felére tervezik. a
találkozón ugyanakkor elhangzott: egy tipegő csoport beindítása is időszerű
lenne, ahová a 2-3 év közötti gyerekeket lehetne beíratni.

a szépvízi polgármesteri hivatal
ügyFélFogadási rendje:
hétfő – csütörtök:08,00-15,00
péntek: 08,00-14,00

Telefon: 0266325282
fax: 0266325203

albert ildikó csíkszeredai klinikai szakpszichológus legújabb könyvét mutatták be 2011. december 15-én, csütörtökön délután hat órától
Szépvízen a polgármesteri hivatal pincetermében.
a szerzővel az utazás divatja című kötetéről
forró-erőss gyöngyi újságíró beszélgetett. a rendezvényt hargita megye Tanácsa, a hargita megyei kulturális központ és Szépvíz község
polgármesteri hivatala szervezte. (GY. b.)
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szépvízi színjátszók
a „színpadon”
az erdőszentgyörgyi bodor péter művelődési egyesület meghívására részt vettünk 2011.
november 25-én a XiX. alkalommal megszervezett „Színpad” színjátszó találkozón. kis csapatunk, a Nefelejcs Színházi kompánia,
hatalmas izgalmak közepette vetette bele magát
az eseményekbe. rengeteg gyerek, rengeteg
előadással érkezett a fesztiválra. a pénteki műsort mi is figyelemmel követhettük, közben gazdagodhattunk
színházi
kultúrával
és
szórakozással. bízom benne, hogy meghatározó
élmény volt a gyerekek számára látni, hogy
vannak helyzetek, amelyekben nem a versengés, hanem a közös játék hoz gyümölcsöző
eredményt.
csapatunk balla zsófia Szent ferencről
írott történetével jelentkezett a kis-küküllő
menti műkedvelő színjátszók találkozójára. azt
gondolom, álltuk a sarat. megmutattuk, hogy
tudunk kreatívak és játékosak lenni, bár a pontosságon azért még javítanunk kell.
köszönöm a gyerekeknek a lelkesedést, a
játékot! Ugyanakkor köszönöm kovrig magdolnának a megtisztelő meghívást, a szépvízi
plébániának a nagylelkű támogatást, a gyermekotthonnak és bogos ernőnek az áldozatos
segítségét és az udvarhelyszéki medvének, hogy
nem gázolt el. végül, de nem utolsó sorban köszönöm füstös hajnalkának a pontos, remek
alakítást, melyet a nagy szakértelemmel bíró
zsűri díjjal jutalmazott.
deák réka

h írkép

k özönségsikert aratott
a c síki k amarazenekar

zsúfolásig megtelt december 9-én este a községháza díszterme, ahol
első alkalommal lépett fel a csíki kamarazenekar. az együttes zenészei régi
erdélyi főúri zenét adtak elő. a hangulatos előadáson a művészeket ferencz
Tibor polgármester köszöntötte, hangsúlyozva, hogy „emberemlékezet óta”
nem volt példa még ilyen jellegű előadásra a községben.
a közönség már az előadás közben többször tapssal köszönte a műsort,
a zenei barangolás végén pedig visszatapsolták a művészeket. Sokan arról
érdeklődtek, mikor hallhatók-láthatók újra a vendégek szépvízi fellépésen.
a rendezvény a „komoly zenét hargita megyének” rendezvénysorozat
részeként került bemutatásra.

k arácsonyvárás
„Foszlik a fény, fogy a hő,
közeledik az idő,
meg kell már születned!
Gyűlnek is a pásztorok,
igazodik száz torok
édes énekednek.”
(Szemlér Ferenc: Karácsonyra)
az egyre közeledő karácsony
mindannyiunk szívét kezdi ünneplőbe öltöztetni. az ünnepvárás
egyedi és bensőséges pillanatait a
szépvízi és szentmiklósi iskola diákjai is igyekeznek minél teljesebben
megélni.

k iFestő

a vakáció előtti héten szerepelnek minden községbeli településen
az óvodások, majd az utolsó napokban osztályonként az elemi és v-viii
osztályosok is. a szentmiklósi elemi
osztályosok a Szúrós szőrű bárányok
című előadással készültek, a szépvízi
v-viii osztályosok két műsorral is
köszöntik az ünnepet.
december 23-án délelőtt szerepelnek a helyi iskolában, majd 24-én,
az esti szentmise előtt kerül sor egy
zenés pásztorjáték előadására.

PéTer PiroSka
aligazgató
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mikulás-járás
csíkszentmiklóson

Szentmiklóson, mivel a falu Szent miklós püspök nevét viseli, kétszer is megüljük az ö ünnepét. van Szent miklós búcsú ünnepe, amelyet a szokásos ünnepélyességgel ülünk meg, és a mikulás-járás,
amely különösképpen a kicsinyek ünnepe, és amelyet ebben az évben
december 4-én, vasárnap, az esti szentmise keretében tartottunk meg.
a templom teljesen megtelt gyerekekkel, ifjakkal, szülőkkel és
nagyszülőkkel, akik a legkisebbeket hozták magukkal.
a szentmise alatt a fiatalok ifjúsági énekeket énekeltek, nagy zenebonával. majd a szentmise után bevonult a mikulás bácsi, püspöki
díszben, négy ministráns és a gonosz ördögfióka, krampusz kíséretében.
Nagy volt a gyerekek öröme, mindenki látni akarta a mikulás bácsit. valamennyire a fegyelem is felbomlott a bevonulás alatt. Szerencsére a krampusz hosszú vesszőjével suhintotta a rosszalkodókat.
a mikulás bácsi rövid krónikájában élete történetét és jövetelének
célját mondta el. ezután a gyerekek különböző kérdéseket tettek fel a
mikulás bácsinak, például, hogy hány éves, hány foga van, mivel jött
közénk, és ehhez hasonlókat. Szegény mikulás bácsi olyan öreg, hogy
pontosan nem is tudja évei számát, fogai meggyérültek, sőt a szakálla
is hullni kezdett.
megérkezésekor egy fiúcska köszöntötte, távozásakor pedig egy
kislány búcsúztatta a mikulás bácsit. majd áldást osztogatva végigvonult a templomon, s a sekrestyében csomagot osztott minden gyereknek. Szólt a zene, zengett az ének, mindenki örvendett a mikulás
jövetelének.
megígérte, hogyha jók leszünk, ezután is ellátogat hozzánk, széppé
és örömteljessé teszi mikulás-esténket, sőt egész életünket.
GerGelY Géza
plébános
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a szépvízi
plébánia hírei
december 19-én, hétfőn 16 és 18 óra között
kalákagyóntatás lesz a karácsonyra készülve. két
idegen gyóntató érkezik hozzánk.
december 24-én 21:30-tól kezdődik a pásztorjáték, utána ünnepélyes szentmisére kerül sor.
karácsony ünnepén három szentmise lesz: de.
9:00 és 11:00, valamint du. 17:00 órától. mindhárom a plébániatemplomban.
karácsony másodnapján a szentmisék 10 órakor és 17 órakor kezdődnek a plébániatemplomban.
december 30-án köszöntjük a Szent családot.
jézus, mária, józsef könyörögjetek érettünk és álljatok mellettünk a végső küzdelemben!
Szilveszter napján 18 órakor kezdődik a hálaadó szentmise, amelyet az eltelt esztendőről szóló
beszámoló követ.
Gábor zolTán
plébános

k iFestő
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b etlehemezés s zépvízen

a szent
család-járás
a Szent család-járás régi hagyományaink közé tartozik, amit az elmúlt években sikerült feleleveníteni csíkszentmiklóson és
csíkborzsovában egyaránt. eme ájtatosság gyökerei a középkori karácsonyi misztériumjátékokig nyúlnak vissza, mivel az
evangélium szerint a Szent családot nem
fogadják be övéik, ezért a keresztény családok kell szállást adjanak számukra.

a betlehemezés Szépvízen valamikor az 1920-30-as években
kezdődhetett. erről írásos feljegyzést nem találtunk. györgy imre
(Sánta imre) elbeszélése szerint az
ő édesapja (györgy ignác – Sánta
Náci) 1938-ban járt betlehemezni,
de a kommunizmus ideje alatt betiltották ezt a szokást. 1971-ben kezdték újra, de ekkor is még mindig
titokban. az utána következő időszakban, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de mindig volt
betlehemezés.
a betlehemezés ma is a karácsonyi ünnep egyik lényeges eleme.
karácsony délutánján a fiatal legények elindulnak a templom alakú
betlehemmel és minden házat felkeresnek, ahol szívesen fogadják
őket. a régi időkben nem a fiatal legények, hanem a férfiak jártak betlehemezni, de a Szűz mária és az
angyal szerepét akkor is egy-egy
fiatal fiú kapta. a betlehemes játék

szereplői: egy király, két káplár,
Szent józsef, Szűz mária, első
pásztor, második pásztor, monyator,
öreg pásztor, hammas. a hagyományos játékban jézus születésének
eseményei elevenednek meg. mária
és józsef szállást keresnek, de senki
nem akarja őket befogadni az otthonába. végül egy istállóban helyet
kapnak. a mezőn alvó pásztorokat
angyalok ébresztik, hogy induljanak az újszülött jézust üdvözölni. a
pásztorok a legkedvesebb jószágaikkal, terményeikkel kedveskednek
a kisdednek, majd énekekkel, tánccal is köszöntik őt. a betlehemes játékot adománykérő szövegekkel,
énekekkel és jókívánságokkal fejezik be a szereplők.
reméljük, hogy még sokáig
fennmarad községünkben ez a karácsonyhoz kötődő népi misztériumjáték és sikerül minél tovább
megőrizni e népszokás szövegeit,
jeleneteit.

karácsony előtt kilenc nappal, december 15-én kezdjük. ezen a reggelen, a roráté
misén a plébános megáldja a Szent családképeket, amit minden este egy-egy család
befogad otthonába, feldíszített házi oltárra
helyez, gyertyát gyújt előtte. a faluba egyszerre több csoport is jár, minden kilenc család bokrot alkot, így minden este más és
más családhoz viszik a képet, s előtte végzik
az ájtatosságot, ami énekekből, imákból és
Szent józsef litániából áll, majd ezután az
egész családot a Szent család oltalmába
ajánlják. a családok a reájuk eső napon
gyónnak és áldoznak a roráté misén, napközben pedig elmélkednek a Szent család
képe előtt, ezzel is segítve a bensőségesebb
előkészületet a közelgő ünnepre jézus születésére.
Timár kaTalin
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karácsonyi népszokások
borzsovában

Úgy mint sok más székely faluban,
egyik legfontosabb karácsonyi hagyományunk a betlehemes. kutatásaink során
sikerült egészen az 1938-as esztendőig
visszamenni, amikor betiltották, majd
1940 karácsonyán, a „kicsi magyar
világ” kezdetén, újra betanulták és azóta
kisebb-nagyobb megszakításokkal járja
a betlehemes a környező falvakat is.
2005-ben sikerült hitelesíteni a játék
szövegét az akkor még élő négy személlyel, akik 1940 karácsonyán a betlehemes aktív szereplői voltak: kovács
béla – király, demeter (pap) Sándor –
angyal, imre ferenc – házkérő és kovács
g. balázs monyator. Négy alkalommal
kaptunk meghívást a debreceni Nemzetközi betlehemes Talakozóra, amelyen
mindig nagy sikerrel vettünk részt.
a „Szent istván-éneklés” a másik
nagyon régi karácsonyi népszokás. a legények karácsony estéjén elmentek a lányokhoz és az ajtó előtt elénekelték
Szent istván énekét. amikor az ének
minden szakasza elhangzott, akkor behívták a házhoz, ahol egyik legény beköszöntőt mondott, elfogyasztották a
megérdemelt tiszteletet, elhangzott az elköszönő és mentek tovább. amelyik háznak istván nevű lakosa volt, külön

énekkel köszöntötték:
„o, te istván, hát még alszol-e?
ilyen későn álmodozol-e?
kelj fel az ágyadból,
Serkenj föl álmodból,
mert mi hozzád eljöttünk,
hogy tégedet köszöntsünk,
azt is mondd meg,
hogy béeresztesz-e?
azt is mondd meg,
hogy pálinkát adsz-e?
mert hanem elmegyünk,
más szállást keressünk,
megyünk ahonnan jöttünk.”
(adatközlő: geréd kálmán)

borzsovába még hagyománya van a
„Szent család szállást kér” című adventi
ájtatosságnak.
kilenc család alkot egy „bokrot” s
esténként más és más családhoz viszik a
templomban előzetesen megáldott Szent
család-képet, amely előtt imádkoznak és
énekelnek.
itt borzsovában két „bokor” működik, az egyik alszegben, a másik felszegben.

kovácS károlY
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év végi köszönet

jó évet zár a szépvízi
közbirtokosság

,,És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
(Juhász Gyula: Karácsony felé)

a szépvízi Nyírő józsef általános iskola munkaközössége az év
vége felé köszönetet mond a polgármesteri hivatalnak, a csíkborzsovai,
a csíkszentmiklósi és a Szépvízi
közbirtokosságoknak azért az
anyagi támogatásért, amit egész
évben önzetlenül nyújtottak.
külön megköszönjük a csíkborzsovai közbirtokosságoknak a mikulás-csomagot amit a borzsovai
kisiskolásoknak, óvódásoknak aján-

dékozott, valamint a Szépvízi közbirtokosságoknak azt a karácsonyi
csomagot, amit már évek óta nagy
szeretettel ajándékoz az iskolás és az
óvódás gyerekeknek, a tanároknak.
Ugyanakkor az iskola vezetősége köszöni minden kolléga munkáját, a gyerekek törekvését, a szülők,
a nevelők segítségét, támogatását,
mert csak így, együtt lehetünk erősek
a jövőben.
kívánunk mindannyiuknak áldott karácsonyt, és békés, boldog új
esztendőt!

a jelenlegi gazdasági helyzethez mérten jó
évet zár a Szépvízi közbirtokosság – tudtuk meg
gál antal elnöktől. a közbirtokosság számításait
részben áthúzta a földalapú támogatás folyósításának késlekedése. annak ellenére, hogy 2010-es
évre vonatkozóan már két alkalommal is volt ellenőrzés, a hátrányos hegyvidéki övezetért illetve
a jó agrár-környezetgazdálkodásért járó támogatási keret még nem érkezett be a birtokosság számlájára. a 2011-es évi földalapú támogatásból
viszont kaptak előleget.
a közbirtokosság elnökétől még megtudtuk,
ha a várt pénzösszegek megfelelően érkeztek
volna, jobban ki tudták volna használni legelőtakarítás és erdőgazdálkodás szempontjából a kedvező, száraz időjárást.
a húsvéti 50 lej után most sikerült kifizetni a
100 lejt jogokként – tudtuk meg gál antaltól,
ugyanakkor a tagság számára az idén is ingyenesen biztosították a karácsonyfát.
a Szépvízi közbirtokosság vezetősége nevében gál antal elnök kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a tagságnak!

márton áron-díj
becze enikőnek

kuna cSaba – igazgató
PéTer PiroSka - aligazgató

a Székelyföldi akadémia évzáró eseményét
tartották 2011. december 13-án csíkszeredában.
a rendezvény keretében kistelepülések személyiségeit díjazták. Szépvízről becze enikőt a közigazgatásban végzett munkájáért márton árondíjjal jutalmazták. becze enikő kelemen hunortól, az rmdSz elnökétől vehette át a díjat.
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trichinella spiralis
ha a trichinella spiralis vagy trichinosis szavakat halljuk a következőket kellene tudnunk: mi is ez, mi
okozza, hogyan jut a szervezetbe, milyen tünetek jellemzik a fertőzést az
emberben, milyen gyakran fordul elő
a betegség, mit tegyen a fogyasztó,
hogy ne betegedjék meg, hogyan védekezzünk.
a trichinella spiralis (trichina) egy
élősködő (parazita) szabad szemmel
nem látható parányi fonalféreg, amely
emlősök (és madarak) bélcsatornájában és izomzatában él. mivel kizárólag húsevéssel terjed, ezért csak
ragadozó, dögevő vagy mindenevő
emlősöket fertőz, közöttük az embert
is.
a fertőzés forrása elsősorban a
házi sertés, de rágcsáló, vaddisznó és
egyéb állat is (pl. ló, róka, medve)
okozhatja.
fejlődési ciklusa: kifejlett egyed
az ún. „béltrichina”, amely alig néhány milliméter hosszú, ivarosan szaporodik, vékonybélből nyirok- és
vérereken át az izomzatba furakodik,
és betokosodva inaktívvá válik.
az „izomtrichina” nyugalmi állapota akkor szakad félbe, ha a fertőzött
állatot elfogyasztja egy újabb gazdaállat. a vándorpatkány szívesen fogyaszt dögöt, ezért könnyen
fertőződhet. a sertés pedig könnyen
fertőződhet patkány fogyasztásával.
az ember leggyakrabban akkor
fertőződik, ha nyersen fogyaszt fertőzött sertéshúst. a fent említett fejlődési ciklus megismétlődik az emberen
is, és az elfogyasztott lárvák mennyiségével arányos súlyosságú gyomorbélrendszeri gyulladás alakul ki,
leggyakrabban 7-10 napon belül.
amikor a lárvák véráramba jutnak,
gyakran akár 39-40 c° fokos láz,
izom és izületi fájdalmak, nagyfokú
szemhéjduzzanat, nehézlégzés, idegrendszeri tünetek alakulhatnak ki.
ha a lárvák nyugvó állapotba kerülnek, a láz megszűnik, de fennma-

rad az izomgyengeség, fáradságérzet.
emberről emberre a fertőzés nem terjed.
a betegség nem túl gyakori, megyénkben évente harmincnál kevesebb megbetegedést jelentenek be.

mit tegyen
a Fogyasztó?
Ne fogyasszon magánvágásból
vagy vadászatból származó sertés-, és
vaddisznóhúst valamint annak felhasználásával készült hústermékeket,
ha nem vizsgáltatták meg trichinoszkópos módszerrel – erre jogosult szakavatott intézményben – állatorvosi
rendelőben.
a legális kereskedelemben nem
kerülhet trichinellás hús, mert a vágóhidakon az állatorvosok a vágás után
valamennyi sertésből mintát vesznek
és a trichinella jelenlétét vizsgálják
a fertőzött húsba az izomtrichinellák egyébként 60 c° fokon 10 perc

alatt, -15 c°-on 10-20 nap alatt, -35
c°-on egy nap alatt elpusztulnak. vigyázat! a hús sózása, pácolása, füstölése bizonytalan hatású!

hogyan
védekezzünk?
mivel az embert is érintő táplálékláncnál a fertőzés fő hordozói a rágcsálók, ajánlatos az egyre szaporodó
patkányokat és egereket szakszerűen
(mérgezéssel és a tetemek elégetésével) folyamatosan irtani.
ezt az ismertetőt azért tartjuk fontosnak, hogy lakosságunkat felvilágosítsuk e zoonózisról (állatról emberre
terjedő betegségről), mert néha „pongyola” megfogalmazásban írott és
íratlan hírek jelennek meg, és az érintettek körében értetlenséget, bizonytalanságot, rosszabb esetben pánikot
is kelthetnek.
baloGh zolTán
iv. éves állatorvostan-hallgató
kolozsvár
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é letünk
az advent, a karácsony és az Újév
ünnepe nem is lenne igazi, ha nem társulna egy ünnepi ebéd vagy vacsora elfogyasztásával. ezúttal, hogy ne legyek
ünneprontó, nem is a dietetikus táplálkozásról, hanem éppen ellenkezőleg, egy
ínycsiklandó ebéd vagy vacsora elfogyasztásáról írok.
Nem is lenne igazi az ünnep az illatorgia nélkül, ami decemberben beköltözik otthonunkba. Szegfűszeg, fahéj,
narancs, vanília – nemcsak illatával varázsol el, hanem szervezetünkre is jó hatással van. elgondolni is rossz, hogy
milyen színtelenek illetve íztelenek lennének nélkülük ételeink. általában azokat az anyagokat, amelyek az ételek,
italok, tészták, desszertek élvezeti értékét
növelik kis mennyiségben, vagy pedig
azokat tartósítják, fűszernek tekintjük.
Tágabb értelemben ebbe a csoportba belefér a só, az ecet, a méz is, szűkebb értelmében azonban csak a növényi
eredetű élelmezési anyagok.
Természetesen a fűszerekben olyan
hatóanyagok vannak: alkaloidok, glikozidok, illóanyagok vagy cseranyagok,
amelyeknek gyógyító hatásuk van szervezetünkre. egyes növényeknek a magját
használjak fűszerkent (pl. szerecsendió),
másnak a termését (pl. kömény, paprika)
vagy virágját vagy annak egy részét
(szegfűszeg), a héját – a fahéj esetében–
a gyökerét a tormának. vannak olyan növények, amelynek levelét használják ételízesítőként frissen vagy szárítva
(bazsalikom, babérlevél, petrezselyem,
zeller).
a fűszereknek az élettani hatása a
száj és a nyálkahártya izgató hatásában
nyilvánul meg. általában vérbőséget
okoznak. ennek következtében nő az étvágy, hatékonyabbá válik az élelmiszer
felszívódása szervezetünkben, az emész-
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Fűszerei

tőnedv kiválasztása, fokozódik a vese és
a máj működése is. érzékelhető tehát,
hogy az egészséges szervezetre igen kedvező hatással vannak, meg kell azonban
említenünk, hogy a beteg szervezet esetében a hatásuk negatív is lehet. például
a bors vagy a mustár fogyasztása a szívés érrendszeri megbetegedések esetében
kerülendő. a diétás, kímélő étrendek esetében kell kerülnünk a fűszereket, így hasonló ízhatású, de a szervezetre
ártalmatlan fűszerrel kell pótolnunk, pl.
a fekete borsot fehérrel vagy borsfűvel
(csomborral) helyettesíthetjük.
a fűszerek táplálkozási, élettani szerepe mellett speciális funkciókat is betölthetnek. a sómentes diétát betartó
betegek esetében a jól megválasztott fűszerkeverékek abban segítenek, hogy az
ingerszegény étel (sómentes), mégis ízletesebb, azaz ingerben gazdag legyen.
bizonyos esetekben arra is szükség lehet,
hogy a diétát tartó személy gyomornyálkahártyájának sósav-termelése felgyorsuljon. ez egyes fűszerek – paprika,

fokhagyma – fogyasztásával érhető el.
Sok fűszernövény antioxidáns hatású
anyagot tartalmaz (majoránna, rozmaring, zsálya ) így növelik az élelmiszerek
eltarthatóságát.
Néhány fűszernek jelentős gyógyító
hatása is van. legalább ötezer év óta ismert fűszernövény a fokhagyma. az első
világháború idején a fokhagyma-levet
még a sebek fertőtlenítésére is használták. a fokhagyma fő hatóanyaga egy
szagtalan aminosav, az alin, amely a
hagyma aprítása, roncsolása során alakul
át jellemző szagú vegyületté (alicin), ez
utóbbi vegyületnek van a fentiekben említett fertőtlenítő hatása. köztudott, hogy
a fokhagyma kúraszerű fogyasztása gátolja a vérrögképződés lehetőségét, nagyobb adagban pedig bélféregűző hatása
van, de a magas vérnyomásra is jótékony
hatása lehet. ilyen értelemben a fokhagyma kiegészítheti a különböző
gyógyszeres kezeléseket.

dr. vikáriuS károlY
családorvos

J ókívánság
A közelgő ünnepek alkalmából kellemes Karácsonyt és egy „egészségesebb”, sikerekben gazdag boldog
új évet kíván családorvosi rendelőnk pacienseinek és községünk összes lakójának!
Bíró Enikő asszisztensnő és
Dr. vikárius károly családorvos
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Floorball mikulás kupa

k arate
a Sic-Szépvíz karate-do csapat december 3án vett részt az év utolsó versenyén, a sepsiszentgyörgyi
Shoto-Team
által
szervezett
mikulás-kupán. karatékáink a jól megharcolt érmeken, diplomákon kívül mikulás-csomagban is
részesültek.
a klub fennállásának tíz éve alatt ez volt a legeredményesebb év számunkra. részt vettünk az
európa bajnokságon (Székesfehérvár) és számos
országos versenyen, kupán (Szászrégen, vulcan,
fogaras, brassó, Sepsiszentgyörgy). ezáltal mind
csapatunk, mind községünk neve ismertebbé vált.
köszönjük a Szépvízi közbirtokosságnak és
Szépvíz község polgármesteri hivatalának a segítséget, valamint a szülők támogató hozzáállását!

SzaTmárY domokoS-zSolT

2011. december 4-én, vasárnap
került először megrendezésre a Szépvízi ifjúságért egyesület jóvoltából a
mikulás floorball kupa. az eseménynek a szépvízi sportterem
adott otthont, a környékről tizenegy
csapat nevezett be: a csíkiak csapata, madaras, a Szépvízi v.i.p., a
pro Street, a g pont fc, csomortán,
a csíkszeredai Székely medvék, a
cSTiT, a floorfaktor, a borzsovai
ibk, valamint a házigazda, a Szife,
a Szépvízi ifjúságért egyesület csapata.

a mérkőzések két csoportban
folytak. az itt szerzett pontokat és
gólokat a csoportmérkőzések után
összesítettük és a legjobb négy csapat egymás ellen játszott a döntőbe
jutásért.
az első helyen a Szife végzett,
második a csíkiak csapata, a harmadik madaras lett, míg a negyedik a
Szépvízi v.i.p. a kupán a legtöbb
gólt a pro Street játékosa, Nyisztor
Szabolcs szerezte.

GYörGY oTTó

F utball

Újra csapata van borzsovának – borzsovai se
“Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem
futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”
(Ifjabb dr. Martin Luther King)
habár borzsovában 17-18 éve
megszűnt a hivatalos labdarúgás, a
sportkedvelő helybeliek jó szívvel emlékeznek vissza arra az időszakra, amikor a falu csapata az élbolyban játszott.
baráti beszélgetéseken gyakran elhangzott, hogy jó lenne ismét pályára csalogató sípszót hallani, bajnokságban
játszani, vagy éppen lelkesen hajrá!-t
kiáltani. az ötletet felpártolta a borzso-

vai közbirtokosság is, és biztosította az
induláshoz szükséges pénzösszeget. a
sok utánajárás nem volt hiábavaló, mert
2011. szeptember 4-én végre ismét benépesült a borzsovai futballpálya.
fontos számunkra, hogy a csapat
többnyire borzsovai és szentmiklósi fiatalokból áll. mivel a játékosok többsége nagypályás bajnokságban még
nem játszott, ebben az évben a tisztességes helytállás, valamint az edzésrőledzésre való fejlődés volt a célunk. az
őszi bajnokságot a középmezőnyben
zártuk, reméljük lesz még jobb eredményünk is.

a nagypályától egy öreg-fiatal barátságos mérkőzéssel búcsúztunk, a felkészülést a téli hónapok alatt teremben
folytatjuk. Tehát, amint a választott
mottó is kifejezi, a hangsúly a mozgáson van.
ezúton is meg szeretnénk köszönni
a borzsovai közbirtokosság támogatását, a szurkolók lelkes buzdítását és
minden segítséget.
áldott, békés karácsonyt és boldog
új évet kívánunk!
a borzsovai Se nevében:
SzaTmárY domokoS-zSolT
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szól a szépvíz rádió!

m egidézett
történelem

december negyedikétől hallgatható a Szépvíz rádió. az internetes
műsor a www.szepvizradio.info
weboldalon érhető el. az egész
napos zenés összeállítás mellett a
rádió kezdeményezői szerkesztett
műsorral is jelentkeznek naponta 1921 óra között. a rádió világhálós oldalán részletesen olvashatunk a
műsorokról, ugyanakkor a galériában a rádióstúdió kialakításáról, a
műsor szerkesztéséről is láthatunk
fényképeket.
hétfőn, szerdán és pénteken az
esti láz c. műsor hallható. „a műsorban igyekszünk minden fontos információt megosztani községünkről és
Szépvízről. a műsor természetesen
nem csak Szépvízről és a községről
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fog szólni, szeretnénk minél több
fontos és érdekes információt megosztani a nagyvilágból minden kedves hallgatónkkal. az „esti láz” két
szerkesztője balázs zsombor és páll
zoltán, úgy gondolták, hogy a műsor
utolsó órájában egy kívánságműsorban teljesítik a kedves hallgatók kéréseit” – írják a szerkesztők. kedden
és csütörtökön az elmúlt évtizedek
zenéiből válogatnak a hallgatóknak,
míg pénteken és szombaton este a
„sláger bombák” hallhatók dj ice keverésében. vasárnap 18-21 óra között igazi magyar klasszikusok
szólnak dj kisember válogatásában.
a Szépvíz rádió tevékenységéről következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

a z itt látható képen a szépvízi havas boldogasszony kápolna főoltárképe látható, rajta a
boldogságos Szűz, karján a kis jézussal. a kép
1682-ben készült, és bizonyítja a kápolna akkori
létezését. 1988-ban a sorozatos felcsíki templomrablások alkalmával a kápolnába is betörtek. Többek között a főoltárképet, a gyönyörű
mária képet és egy feszületet ábrázoló értékes
képet raboltak el. a főoltárképnek csak a felső,
ki nem vágott része maradt meg. Sajnos, azóta
sem kerültek elő az ellopott képek, amelyek feltehetően egy olaszországi gyűjtőnél vannak.
azóta a kápolna főoltárképét munkácsy krisztus pilátus előtt című festményének másolatával
helyettesítették, de az eredeti kép alapján megkezdődött a főoltárkép és a feszületet ábrázoló
kép újrafestése. a képek augusztus 5-re, a kápolna búcsú ünnepére készülnek majd el.

Gál hunor

TiSzTelT SzéPvízi lakoSok!
Karácsony előtt, év végén vagyunk. Ilyenkor az ember picit megáll,

és figyel. Figyel kifele, befele, a közösségre, amelyben él, családjára, önmagára és Istenre is. Mindannyian végiggondoljuk az elmúlt évet, levonunk
következtetéseket, és előre gondolunk kicsit, hogyan tegyük jobbá, hasznosabbá a jövő évet.
Tudjuk, ha valaki valóban el szeretne érni valamit, akkor rengeteg
munkát kell befektetnie. Nincs ez másként az Önök esetében, azaz Szépvíz
életében sem. Amikor egy közösség el akar jutni valahova, határozottan,
úgy, ahogy ezt eddig is tette, meg kell, hogy oldja problémáit. A lényeg az,
hogy ha az ember szereti a települést, ahol él, a közösséget, amelynek része,
és az a célja, hogy ez fejlődjön, haladjon, akkor minden egybefonódik és
megoldódik Isten segítségével és persze, munkával. Nem szükség hozzá
semmi egyéb, csak kitartás, következetesség és összefogás. Ehhez kívánok
mindnyájuknak erőt 2012-ben! Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Új
Évet!

korodi aTTila
parlamenti képviselő,
a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnöke

vicc-sarok
kovács károlytól
a borzsovai atyafi disznóját a szomszéd
vágja le. mindketten a madéfalvi vasútállomásnál dolgoznak délutáni műszakban. korán reggel a mészáros és a disznófogók két-három
pohár pálinka után nekilátnak a disznóvágáshoz, de az áldozat nem akar jobblétre szenderülni, mire megkérdezi a házigazda a mészárost:
– komám, te délután kell-e menj munkába?
– igen, miért?
– gondolkozok, hogy ha a disznó addig
nem döglene meg, engedjük vissza a pajtába, s
holnap reggel öljük tovább.
földrajzórán afrikáról tanulnak a gyerekek:
a tanító bácsi megkérdezi:
– ki tudja megmondani, mi a dzsungel?
karcsika jelentkezik:
– a dzsungel az a hely, ahová még emberi
kéz be nem tette a lábát.

