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ÁLDOTT KARÁCSONYT!

TISZTELT OLVASÓK!

Amikor ezt a lapszámot a kezükben tartják, már
csak néhány nap választ el a 2013-as esztendőtől. Így
év végén számvetést készítve elmondhatjuk, hogy
mindannyiunknak nehéz év volt az idei: gazdasági és
politikai válság sújtotta az országot, a rendkívül nagy
szárazság megtizedelte a termést. Mindez erős hatással
volt községünk lakóinak életére, még nagyobb
erőfeszítést kellett tenni minden egyes lépésért, többet
kellett dolgozni, talán kevesebb eredménnyel mint más

években. De dolgoztunk, hittel, tettük amit kellett, ami
a feladatunk volt és hála Istennek a munkás hétköznapokat ünnepek követték, a nehézségek után eredmények is jöttek és hiszem, hogy mindent összevetve
végül is pozitív mérleggel zárhatjuk az évet.
Kívánok községünk minden lakójának erőt,
egészséget, áldott karácsonyt és boldog, békés új
esztendőt!
Ferencz Tibor
polgármester
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KuLTÚRCSÜTÖRTÖK
Ferencz imre költő Szépvízen
ferencz Imre költővel, újságíróval találkozhattak
a szépvíziek december 6-án a helyi polgármesteri hivatalban. A többkötetes, idén a Székelyföld folyóirat díjában
részesült szerző, legújabb verseskötetéből, a csíkszeredai
Alutus Kiadónál megjelent pakli című kiadványából olvasott fel, illetve e versek kapcsán beszélgetett Daczó Dénes
újságíróval. Mint elhangzott, ezek a versek kapcsolatban
állnak a publicisztikával, ami nem meglepő, hiszen
ferencz Imre évtizedekig a hargita Népe napilap
szerkesztőségében dolgozott. Mesélt riporteri
tevékenységéről is, és arról, hogy a múlt rezsimben
hogyan próbáltak, a cenzúra ellenére, hasznos cikkeket
közölni.
Az eseményen részt vett Kelemen hunor, az
rMDSz szövetségi elnöke is, aki felcsík rMDSz-es

bolyai Jánosra emlékezve
A csütörtöki előadássorozat keretén belül
bolyai jános születésének 210. évfordulója alkalmából
A Bolyaiak, Erdély meghatározó személyiségei címmel
tartott előadást Dr. Oláh-Gál Róbert, a csíkszeredai Sapientia egyetem gazdaság- és humántudományok Karának
adjunktusa, tudományos kutató. Az előadáson a
résztvevők bővíthették bolyai jános életével,
munkásságával kapcsolatos ismereteiket és többet megtudhattak a bolyaiak történelmi szerepéről is. Az előadás
végén bemutatásra került Dr. oláh-gál róbert Erdélyi
tájakon a Bolyaiak nyomában című könyve.

képviselőjelöltjeként (lapzártakor már képviselő – szerk.
megj.) járt Szépvízen. Daczó Dénessel politikai témákról
beszélgettek, de érintették az elnök irodalmi alkotói
múltját, ugyanis őmaga is írt verseket politikai pályára
lépése előtt.
beneDeK-SzÉKeDY SÁnDor

Jövőre is folytatódik a Kultúrcsütörtök című
előadássorozat, amely a hosszú téli estéken nyújt
művelődési, szórakozási lehetőséget a község lakóinak
és az érdeklődőknek.
4Január 24-én este hét órakor Hompoth Loránd,
Harangszó a Kicsi Pogányhavason című dokumentumfilmjét tekinthetik meg. A film a Szent László emlékhely
felszentelését mutatja be Hompoth Loránd jelenlétében.
4Január 31-én, ugyancsak este hétkor, a nádi káposzta
termesztéséről szóló dokumentumfilm bemutatójára
kerül sor. A vetítésen részt vesznek a film készítői, Daczó
Dénes és Daczó Katalin is.

ANYAKÖNYV 2012. DECEMBER
SZÜLETÉSEK:
Szépvíz – bíró Szakács Artúr
csíkszentmiklós – Antal rolland
csíkborzsova – bükkloka – ELHALÁLOZÁS:
Szépvíz – lukács Adalbert, Nagy veronika
csíkszentmiklós – csíkborzsova – geréd Katalin
bükkloka – bucur laur
SZÉPVÍZ KÖZSÉg POLgÁRMESTERI HIVATALÁBAN
DECEMBERBEN NEM KÖTÖTTEK HÁZASSÁgOT.

NÁDI SuTTOgÓ - Szépvíz község havilapja Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri hivatala Felelős kiadó: ferencz Tibor
Munkatársak: balázs gáspár, dr. balogh Attila, balogh Krisztina, cseke István, Daczó Dénes, Daczó Katalin, Demeter emőke-gizella, gábor zoltán,
gál Antal, gál hunor, gergely géza, Kuna csaba-Tibor, Kovács Károly, lakatos István, Nagy árpád, Németi Katalin, péter piroska, Szatmáry Domokos,
dr.vikárius Károly, dr. vitos erika. Tördelő-szerkesztő: györgy beáta; Korrektúra: ferencz réka; E-mail: nadisuttogo@gmail.com; Tel:0744875101;
Nyomda: Alutus csíkszereda; Megjelenik 1400 példányban.
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Szállást kért a szent család Debrecenben
október 22. után jött a hír, hogy a borzsovai
betlehemes játékot elfogadták a XXII. Nemzetközi
betlehemes Találkozóra. Sajnos nehézségekbe ütköztünk,
hiszen indulás előtt még három-négy nappal nem volt
teljes a stáb, de néhány lelkes fiatalnak köszönhetően,
2012. december 7-én hajnali négy órakor elindultunk a
csíkcsobotfalvi hagyományőrzőkkel egy autóbuszon és
szerencsésen megérkeztünk a gyönyörűen feldíszített
Debrecenbe.
Itt több mint öt országból, harmincnégy csoport,
összesen közel ötszáz betlehemes kápráztatta el szebbnél
szebb karácsonyi játékokkal az érdeklődőket. A csoportok
a városban több mint húsz helyszínen léphettek fel. A
borzsovai csapat 8-án, szombaton, két helyen lépett fel,
majd a Művelődési Központban, ahol minden csoport bemutatkozott. A mi előadásunk 17 óra 45 perctől kezdődött.
este kilenc órakor került sor a záróünnepségre, amelyen
a Kárpát-medence magyarjai együtt énekelhették a
magyar, majd a székely himnuszt.

vasárnap délelőttre meghívást kaptunk a Szabadságtelepi református egyházközséghez, ahol balogh
barnabás, a Magyar református Segélyszolgálat nevében
ajándékot osztott a csíki betlehemeseknek. Küldetésünket
teljesítve december 9-én, 12 órakor indultunk haza.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
borzsovai betlehemes csapatnak, hiszen becsülettel
képviselték közösségünket ezen a rangos rendezvényen!
hálás köszönet a találkozó szervezőinek, hogy betlehemes
játékunkat ezen a színvonalas rendezvényen már negyedik
alkalommal mutathattuk be. végezetül kis
közösségünknek és a Nádi Suttogó minden olvasójának
kívánunk békés, áldott karácsonyt és kegyelemben
gazdag, boldog új évet a betlehemi kisdedtől!
KovÁcS KÁrolY
KovÁcS TerÉz

A SZÉPVÍZI PLÉBÁNIA HÍREI
– December 21-én délután 4 órától kalákagyóntatás karácsonyra.
– December 24-én este fél 10-től pásztorjáték, utána szentmise.
– Karácsony ünnepén 9, 11 és 17 órakor lesznek a szentmisék,
az esti ifjúsági mise lesz.
– December 26-án délelőtt 10 és délután 17 órakor szentmisék a
plébánia templomban.
– December 31-én este 6 órakor év végi hálaadás.

MIKuLÁSJÁRÁS A
SZENTMIKLÓSI ÓVÓDÁBAN
A szentmiklósi óvodas gyerekek szülei ezúton fejezik ki hálás
köszönetüket gergely géza plébános úrnak a december 5-i
mikulásjárás alkalmával szerzett meglepetésért.

4. NÁDI SuTTOgÓ

A HÓNAP

2012. DECEMBER

INTERJÚJA

VIZES ÜgYEK
Szépvíz község lakossága és
önkormányzata egyaránt jogosnak tartaná, ha a Harvíz regionális vízszolgáltató által
felszámolt vízdíj alacsonyabb
lenne a község lakói számára,
mint a környező településeken,
amelyek ugyancsak a szépvízi
víztározó vizét isszák. Az
elvárás kapcsán kerestük fel
Ferencz Tibor polgármestert.

A víztükör és a védőzónája
kilencven és egynéhány hektár. ez az,
amit elvesztett a község és a közbirtokosság, bár ennek a jelentősége
1989 előtt, amikor a gát megépült,
még nem volt annyira nyilvánvaló,
hiszen akkor még a kommunizmusban éltünk. A földek visszaadáskor, ismereteim szerint, az akkori földmérő
bizottságnak volt egy olyan döntése,
hogy a visszaadandó földterületekből
mindenkitől egységesen elvesznek 10
százalékot, mert nem lehetett visszaadni azt a kilencven és egynéhány
hektárt. ez a leütés megtörtént
részben, de a mai helyzet szerint
kevesen vannak azok, akik nem kapták vissza azt a 10 százaléknyi
földterületet. végül is, tulajdonképpen a legnagyobb kárvallottja az
egésznek a község és a közbirtokosság, ugyanis ahhoz, hogy ne a
lakosok földterületeiből vegyék el a
víztározónak adott területeket, a
községi és közbirtokossági
területekből mértek nekik, hogy
pótolják a hiányt.
Mennyire s z ám ított a
vízhálózat kiépítésekor az ittlévő gát?
A mik o r a v ízhálózat kiépítéséhez szükséges engedélyekért
jöttem-mentem, érvként tudtam felhozni az érdekünkben két, a víztározó
által okozott kárt is. Az egyik, hogy
nagyon magas volt a kutakban a
nitrátszint, ami azzal is magyarázható,
hogy nem volt elég nagy az átmosás

– mert tudni kell azt is, hogy amikor
a gátat megépítették a talajvíz
lecsökkent, a kutakban a vízszint egy
méternél többet esett, még azt is
mondhatom, hogy bizonyos értelemben kiszárították a Nád nevű
dűlőnket. Tönkrement a patakmeder
is, hiszen víz nélkül maradt és az
előírásos időszakos leeresztésekkor,
ahogy a nagy tömegű víz jött, elmosta
a partot, rongálta a medret.
A másik, hogy mi kárvallottak
vagyunk, mert nekünk vizet nem
adtak, s a falutól a vizet elvették.
ezért nekünk jár a vezetékes, tiszta
ivóvíz. Akkoriban csedő csaba volt
csíkszereda polgármestere, és az
egész engedélyeztetés egy fél évet
azért csúszott, mert a város azt
mondta, hogy innen vizet nem ad,
mert neki sem elég, még két kutat kell
ássanak a csicsói rétbe, hogy
elégséges víz legyen. onnan is
akadályozták az engedélyeztetést, még hadakozás is volt ilyen
értelemb e n . K é s ő b b r e n g e t e g
városi vezetéket rendbetettek, a
vízárak emelkedtek, jobban odafigyeltek az emberek a pazarlásra, ezért
csökkent a vízfogyasztás, lett szabad
kapacitás.
Mi mindenképpen kárvallottak voltunk és én ebbe tudtam
kapaszkodni, hogy kárpótlásként
valamilyen formában jogosultak
vagyunk a vízhez.

Az, hogy rácsatlakoztunk a
szeredai víztisztítóállomásra (ami a
falu határában terül el – szerk. megj.),
bizonyos szempontból logikus, és én
is beláttam, hogy természetes dolog,
mert egy meglevő tisztítóállomás
mellé miért kéne építeni még egy
víztisztító állomást? Akkor a tervezők
úgy oldották meg, hogy arra csatlakozzunk, mi itt a költségekben ezzel
spórolni tudtunk.
Mikor épült ki a vízhálózat a
községben?
ha jól emlékszem, a kivitelezési munkálatok 2001 és 2005
között történtek, négy év alatt épült ki
a három faluban a rendszer. Azután
egy pár évig, a hargita víz rt. megjelenéséig, mi működtettük ideiglenesen a rendszert, megtörténtek a
bekötések, a vízszolgáltatást mi
rendeztük, s közben próbáltuk éveken
át az ANrSc-től megszerezni az
engedélyeket arra, hogy továbbra is a
község működtethesse a vízhálózatot.
A szennyvízhálózat később épült, a
vízhálózat befejezése után, 2006-tól.
Min bukott az engedélyeztetés?
elég furán alakult a dolog,
m e r t e l ő b b i l y e n - o l y a n p a pírhiányosságokra hivatkozva dobták
vissza az engedélykérésünket.
folytatás az 5. oldalon
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VIZES
ÜgYEK

folytatás a 4. oldalról
húzták a dolgot. Közben megalakult
a hargita víz rt. A csíki és gyergyói
települések, valamint Szentegyháza
város tartozott hozzá. Nem láttam
szükségét, hogy beálljunk, mert
reménykedtem, hogy engedélyt kapunk a vízhálózat működtetésére,
aztán lassan kiderült, hogy mi nem fogunk engedélyt kapni, mert országosan úgy szervezik meg, hogy régiós
vízszolgáltatások lesznek. Így utólag
beálltunk a hargita víz rt.-be (amelynek tulajdonát képezi a harvíz cég
– szerk. megj.). ez 2009-ben vagy
2010-ben volt. Minden község kapott
egy szavazati jogot. én fenntartottam, hogy Szépvíz tulajdonképpen
más díjazásban kellene részesüljön,
hogy ne mondjam, hogy ingyen kellene kapja a vizet, hiszen nálunk a víz
előállítása mindenképpen olcsóbb,
mint akármelyik más településen. ezt
nem tudtam megszavaztatni, ahhoz
kevés volt az az egy szavazati jog!
Milyen lépéseket lehetne tenni
a vízdíj csökkentése érdekében?

Azt nehezen tudom elképzelni, hogy eltöröljék a díjat, de
arra, hogy mi valamilyen formában
kedvezményben részesüljünk, – én
optimista ember vagyok –, azt mondom, hogy erre lesz lehetőség. jelenleg 1 lej 67 bani a víz köbmétere,
plusz áfA. ennyit fizetünk ma. ennyi
a víz ára Szépvízen. Szükségesnek
tartom elmondani, hogy amikor a
harvíz az árstratégiát állapította meg,
akkor én kiharcoltam annyit, hogy a
2013-ra megállapított egységes árhoz
Szépvíz csak később zárkózzon fel.
Augusztus hónap folyamán
volt egy tanácsülés, ahol a harvíz jött
egy ármódosítással, ami kereken egy
lejjel emelte volna meg a vízárat, és
ezt a szépvízi vezetőtestület egyöntetűen elutasította. erre még volt
példa, hogy elutasítottuk a vízárat, de
attól függetlenül ők megemelték.
Most úgy látszik, hogy több település
ellenkezett, és végül is úgy döntöttek,
hogy most nem emelik.
Kap visszaosztást a község a
Harvíztől?
A községnek jön vissza a
harvíztől egy összeg, van egy úgynevezett „redevenţa” (egyfajta
használati díj – szerk. megj.), amit mi
kapunk. van egy fejlesztési alapunk,

amit az elmúlt időszakban ebből a
pénzből gyűjtögettünk, és ebből valósult meg a felszeg utcában a víz és
csatornarendszer, amit az ősz
folyamán kiviteleztek. Tehát, a
vízhálózat a község tulajdona, de a
harvíz
üzemelteti,
ezért
ők
„redevenţát” fizetnek a községnek,
ami évi 5900 lej körüli összeg.
Jelent egyáltalán valamilyen
szempontból nyereséget a község
részére, hogy itt a víztározó?
Talán azt, hogy a patakmeder rendezését ki tudtam eszközölni, bár ha nem lenne a gát,
akkor a patakmeder rendben lenne és
az élővilág is. A másik, hogy ismertebbé vált a tó miatt Szépvíz. De én
Szépvíz népszerűsítését nem ezzel
szeretném elérni, hanem mondjuk
Szépvíz legendájával, vagy a káposztával, vagy az örmény múlttal.
régebbi gyökerekhez nyúlnék vissza.
Nagy elégtétel és előrelépés volt
annak idején, hogy a vizet
bevezettük, és ezzel lépéselőnyben
voltunk sok községgel szemben, de
szinte keserű szájízzel vagyok most,
hogy ennyi problémát, vitát okoz ez a
víz.
DAczÓ KATAlin

Új egyesület alakult a községben
Szépvízi székhellyel jött lére az Agrár Média
egyesület, amely az első erdélyi magyar nyelvű internetes
gazdamagazin kiadója.
Az egyesület alapvető célja az első magyar nyelvű
gazdaportál elindítása és működtetése. Nem titok: a 7határ
című internetes kiadvány a webet használó gazdák
nyitóoldalává kíván fejlődni. Az oldal szerkesztői azt
szeretnék, ha az olvasó hozzájuthatna azokhoz az információkhoz, amelyeket az erdélyi gazda eddig nem talált
meg magyar nyelven. A hírértékű tájékoztatások,
riportok, szaktanácsok mellett a mezőgazdasági
törvénykezés újdonságairól, a vita alatt álló tervezetekről
is tájékoztat majd a 7határ. Az oldal erőssége lehet a
gazdafórum, ahol a gazda a gazdával oszthatja meg gondolatait, tapasztalatait.
fontos szempont ugyanakkor, hogy – szemben a
nyomtatott magazinokkal, amelyek terjesztési

akadályokba ütköznek – az oldal tartalma akár minden
erdélyi aktív gazdához eljuthat, ingyen.
éppen az internet nyújtotta tér ad lehetőséget az
összehasonlításra, a kontrasztok megjelenítésére, ami az
erdélyi gazdák és más európai térségek agráriumában vannak.
A honlapot működtető Agrár Média egyesület céljai között szerepel, hogy az értékteremtő gazdálkodásnak
az eszméjét tudatosítsa, a még fellelhető élhető életből,
megtapasztalásból származó tudást dokumentálja és
tovább adja. Az Agrár Média egyesület célkitűzései között
szerepel még szakmai rendezvények, fórumok szervezése,
szakmai kiadványok megjelentetése, valamint aktív
szerepvállalás a gazdaélet szervezésében.
Az internetes gazdamagazin a www.7hatar.ro
címen érhető el.
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CSÍKSZENTMIKLÓSI BETLEHEMES
– A VILÁg MÁR LÁTTA

A napokban a csíkszentmiklósi betlehemes játékra hívta fel a
figyelmemet István Miklós. A Nádi
Suttogó megjelenése óta a község
többi településeinek betlehemes
játékáról már írtunk, de a csíkszentmiklósi betlehemesről eddig nem
esett szó. jogos volt az észrevétel, így
hát most eljött az ideje, hogy erről a
szép karácsonyi népszokásról is
írjunk.
István Miklóssal beszélgetve
több fénykép is előkerült, a régi
emlékek szépen elevenedtek meg.
emlékezetes maradt az 1991-es
esemény, amikor a Duna Televízió
számára forgattak felvételt csíkszentmiklóson és hosszú idő után került
újra bemutatásra a csíkszentmiklósi
betlehemes. Amikor István Miklóssal
beszélgettem, még nem tudtam, hogy
az esemény, az akkori felvételt
készítő, csíkszentkirályi születésű
Tánczos vilmos egyetemi tanár,
néprajzkutató számára is emlékezetes
maradt. A filmtett folyóiratnak adott
interjújában így emlékszik vissza, az
akkori csíkszentmiklósi forgatásra:
„Az első kapcsolatom a filmezéssel
1991-ben volt, amikor Kézdi-Kovács
zsolt játékfilmrendező azzal keresett
meg, hogy vállaljam el az erdély
leírása című sorozat csíki, kászoni és
gyímesi forgatásainak a néprajzi
szakértését. Nekem addig nem volt
kapcsolatom ezzel a műfajjal. egy
dolgot kértem, hogy ne az édes
erdélyt, ne egy erdély-mítoszt keressünk: a gyöngyöző borvizek, a susogó fenyvesek és a székely kapuk
képét. Azt mondta, erről szó sincsen,
őket a hagyományos világ érdekli.
Úgy éreztem, hogy fontos kamerával
rögzíteni, amit akkor erdélyben még
élő népi kultúraként meg lehetett
figyelni. rendkívül szerencsés
helyzet volt, mert a Székelyföldön
akkora volt a szimpátia az akkor

létrehozott Duna Televízió iránt, hogy
akkoriban bármit megtettek egy budapesti stábnak. például a falvakban
rég elfelejtett népszokásokat újítottak
fel. Így vettük fel a csíkszentmiklósi
betlehemes játékot, amit a negyvenes
években játszottak utoljára. (...)
Mindenütt hatalmas volt a lelkesedés,
ami meghökkentette a stábot is.
Kérdezte is tőlem a segédoperatőr,
hogy miért van az, hogy Magyarországon úgy utálják a filmeseket, itt
meg sütik a kürtöskalácsot, és töltik
nekik a pálinkát? Időben mérve sokat
forgattunk, négyszer vagy ötször jöttek hét-kilenc napos forgatásra. én
pontosan előkészítettem a forgatást,
előzetesen végigjártam Trabanttal
a tájegységet...”
A felvételre Szabó györgyné
etelka néninél került sor, egy 1800-as
években épült házban – emlékszik
vissza István Miklós. A televíziós
felvételhez a csoportot Szakács laci
gyűjtötte össze.
A csapat 1992-ben (vagy
1993-ban) a szatmárnémeti egyház

felkérésére vett részt egy versenyen,
ahol a bemutatott betlehemessel első
helyezést értek el. ekkor készült a
most mellékelt felvétel is. A képen:
Király – erőss józsef, király szolgák
– flóra István és flóra András, Szent
józsef – Szakács Dénes, Mária –
István Miklós, angyal – erőss Antal,
pásztorok – Székely balázs, fekete
lászló, Szakács pál, Szakács áron.
A csíkszentmiklósi betlehemes játékban van egy hammas –
folytatja István Miklós. Miközben az
előadást tartották a házban, addig kint
az udvaron, a hammas előszedte a
szekeret, majd ezt feldöntötték, felültették a kerékre, forgatták. A favágó
kecskét előhozta, azon fűrészelt a
hammas. A jelenetben van egy rész,
ahol a bárányok térdelnek és énekelnek. A hammasnak tulajdonképpen
az volt a feladata, ha valaki
lebetegedett a csapatból, vagy valami
történt, akkor be kellett lépjen
bárkinek a szerepébe.
folytatás a 7. oldalon
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CSÍKSZENTMIKLÓSI
BETLEHEMES
– A VILÁg MÁR LÁTTA
folytatás a 6. oldalról
Mi gyerekként tanultuk be az előadást. erről is van egy
fénykép, a szépvízi iskola előtt vagyunk a főút mellett.
Szakács ágoston tanította be a lépéseket. ezek a lépések
az előadás érdekességét jelentik. A király a sarkán kell forduljon, nagyon különös lépések vannak. Az angyal szilveszterezett és a mulatsághoz ebből a pénzből
szerepében játszó is meg kellett tanulja a különös vásároltunk. fiatal korunkban – a nyolcvanas évek elején
lépéseket. Az előadásban a lépések voltak a legne- – voltunk lent csíkszentgyörgyön, erőss Náci vitt volt le,
majd péter lajossal voltunk Madarasra. oda szekérrel
mentünk fel, újév napján adtuk elő. legutóbb Székely
balázs tanította be az ifjúságnak.
A csíkszentmiklósi betlehemes játékról lajos
Katalinnak is jelent meg egy tanulmánya, amelyet több
néprajzi gyűjteményben, magyarországi levéltárban számon tartanak valamint a Korunk folyóirat is közölte 1995ben. (betlehemes játék csíkszentmiklóson. Korunk vI
(1995). 12. sz. 117–124.). ebben a szerzői így ír: „A zsuka
– a betlehemes pásztortánc – is beilleszkedik a szertartásba. A föld istenítése a csoszogó mozgású tánc,
ugyanis úgy mozognak, mintha földbe gyökerezett volna
a lábuk, de ezek a gyökerek szabad mozgást engednek,
mintha kereken gördülnének. Körbejárás közben még a
hezebbek. örökké komikuskodtak a pásztorok, buzerálták fejüket is lehajtják, a földet nézik, görbe testtartással
a királyt, hogy „kapca a királynak”. vigyázni kellett arra, csoszognak, mintha a földbe vetették volna minden
hogy az ember ne nevesse el magát. Karácsony estéjén a reményüket, bizakodásukat, és földanyához fohászkodszereplők szüleihez mentünk el, majd este templomba nak”.
voltunk. Másnap azoknál adtuk elő, akik igényelték. A
Az 1991-ben felvett csíkszentmiklósi betlehemes
szerepben van egy királyszolga, ő elöl megy és ő kéri ki a játékot 2010 karácsonyán is bemutatta a Duna Word.
házat. előadás után megkínáltak és a kápolna tetején volt
egy lyuk, ki mit gondolt annyi pénzt tett oda be.
DAczÓ DÉneS
Karácsonykor voltak az előadások, a csapat együtt
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A KIS PÜSPÖK
BORZSOVÁBAN
Több mint nyolc éves szünet után, ez év tavaszán
egy pár lelkes fiatal társaságában elhatároztuk, hogy színdarabot fogunk betanulni. rövid beszélgetés után lovassy
Andortól A kis püspök című három felvonásos vígjátékot
választottuk.
ez után hat, nehézségekkel és sok munkával tele
hónap következett, de a fiatalok kitartásának és
áldozatkészségének köszönhetően 2012. október 22-én,
Krisztus Király ünnepén, sikerült színre vinni a darabot.
A főpróba egy kis csalódást okozott a közönség
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szempontjából, de az előadásra telt házunk volt, amit az
utóbbi tíz- tizenöt évben nem mondhattunk el. Szereplőink
szorgalmának és tehetségének köszönhetően, a lelkes
közönség tapsából és a virágözönből ítélve, darabunkat
siker koronázta. Az előadást bál követte.
ezúton köszönetet szeretnénk mondani minden
egyes szereplőnek a munkájáért, lakatos Istvánnak és
Demeter ágnesnek a díszletek tervezéséért és
kivitelezéséért, és végül, de nem utolsó sorban hálás
köszönet bakcsi Katalinnak és munkatársainak a sok szép
ruháért és jó tanácsaiért. A szereplőknek további sok sikert
és sok közönséget! önök pedig, ha úgy gondolják, hogy
valamelyik faluban lelkes közönség várna, szóljanak és
mi szívesen előadjuk a színművet!
KovÁcS KÁrolY

Újkígyósi tapasztalatcserén a gazdák
Az Újkígyósi gazdakör meghívására utazott a
kelet-magyarországi településre Szépvíz községbeli
gazdák egy csoportja. A húszfős delegáció a háromnapos
út során elsőként a Kolozsvári Agrártudományi és
állatorvosi egyetem (USAMv) kolozsi telephelyét
tekintette meg. Itt a szarvasmarha- és a sertéshizlaldát
nézték meg a gazdák, majd a gépparkkal ismerkedtek.
Az Újkígyósi gazdakör tagsága a fogadás
alkalmával bebizonyította, nem csak a gazdálkodásban,
de a vendégek traktálásában is jártas. A rövid látogatás
alatt minden alkalmat megragadtak, hogy megkóstoltassák
a helyi gyümölcsökből készült nedűket és a disznótoros
reggeli, ebéd és vacsora során is ízletes finomságokkal jártak vendégeik kedvében.
A húsz évvel ezelőtt alakult Újkígyósi
gazdakörnek hatvan aktív tagja van, és közülük többen
jelentős mezőgazdasági tevékenységet fejtenek ki. A jó
minőségű födet birtokló gazdák egy nap alatt megmutatták, milyen változatos a helyi mezőgazdaság. A jelentős
szántóföldi növénytermesztés mellett, fóliaházas zöld-

ségtermesztés is folyik a kisváros határában. A termelés
mellett, a feldolgozásra és az értékesítésre is kellő
hangsúlyt fektetnek, igyekeznek minél több szintet,
lépcsőt kiszorítani a kereskedelmi láncból. A gazdakörben
vannak olyan gazdák, akik a saját és bérelt földek
művelése mellett, gépparkjukkal mezőgazdasági
szolgáltatást is nyújtanak. Az országhatár közelségét
kihasználva az elmúlt időszakban az élőállat kereskedés
is fellendült a térségben, így vannak, akik a hízómarhatartásra szakosodtak, de a település határában még
liba és strucc farmot is lehetett látni. Újkígyóson több
mezőgazdász is faiskolát működtet. A gyümölcsfák
mellett díszfák, cserjék is sorakoznak a faiskolában.
A jelentős mezőgazdasági tevékenység nem csak
az elmúlt húsz év eredménye, hiszen itt már az 1980-években, sőt az azt megelőző évtizedekben is jelentős ágazatnak számított, derült ki a beszélgetések során.
DAczÓ DÉneS
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IDŐSEK NAPJA SZÉPVÍZEN
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MIKuLÁSJÁRÁS
SZÉPVÍZEN

Advent első vasárnapján, 2012. december 2-án Szépvízen is
megünnepeltük az Idősek Napját. A megemlékezésre a Szépvízi
Ifjúságért egyesület rendezésében került sor. ezen a napon próbáltuk
A Szépvízi Ifjúságért egyesület két
nagyobb figyelemmel, gondoskodással és több szeretettel körül venni
Mikulása 2012. december 5-én ismét útra kelt,
időseinket.
hogy megörvendeztesse azokat a családokat,
idős embereket, akik esetleg csak egy kis
törődésre, szeretetre vágynak. A rendezvény
célja örömet, egy kis szeretetet vinni ezen
emberek hétköznapjaiba, ünnepet varázsolni
a házuk tájékára és szívükbe egyaránt egy kis
jelképes ajándékcsomaggal és azzal az
odaadással, szeretettel, amivel előkészítjük és
átadjuk ezeket. A csomagok tartalmának
gazdagságát a faluban és a szomszédos falvakban élő magánszemélyeknek, cégeknek, a
szervezet tagjainak köszönhetjük, akik nagy
szeretettel járultak hozzá rendezvényünk céljának megvalósításához, amiért mindannyian
Az ünnepi szentmise utánra a szervezők egy rövid műsort
nagyon hálásak vagyunk.
állítottak össze a falu időseinek köszöntésére, amire a helyi kultúrA mikulásjárási rendezvényünk
otthonban került sor. elsőként a Szépvízi Ifjúságért egyesület részéről
mottója: „Tegyük szebbé az ünnepet!”, fő
gál emese köszöntötte az egybegyűlteket, amit a helyi polgármester,
támogatója a romániai Magyar Demokrata
ferencz Tibor köszöntője követett. ezek után lászló Krisztina és gál
Szövetség és a communitas Alapítvány.
benedek egy-egy verssel köszöntötték az ünneplőket. e két vers között
Szeretnénk
köszönetet
mondani
a
a pozdorka Néptánccsoport tette színesebbé az Idősek Napját. végül
az időseinket virággal köszöntöttük és az egybegyűlteket meghívtuk,
hogy fogyasszanak el velünk egy kis kürtős kalácsot, kávét, teát.
ezúton is szeretnénk megköszönni a Szépvízi Ifjúságért
egyesület tagjainak, Szépvíz Község polgármesteri hivatalának, Nagy
árpádnak és mindenkinek, aki valamivel hozzájárult az Idősek Napja
megszervezéséhez.
GÁl emeSe
Idén is csillogó szemekkel, viruló arcocskákkal fogadták a
szépvízi óvodások és előkészítő osztályosok a várva várt Mikulást.
énekeltek, verseltek, majd amikor már mindenkinek ajándékcsomag
volt a kezében, útjára engedték a piros ruhás ajándékozót, hogy még következőknek, akik ugyancsak segítettek a
sok gyerekhez ellátogathasson.
Mikulás csomagjának összeállításában:
belegnitas Turkáló, pastprodex, orbán Srl.,
cactus Srl., Simon Albert és családja (csíkszentmihály), Kosz Annamária (Madéfalva),
fazakas zsolt és családja, gál zombor és
családja, balogh Krisztina, Miklós-Sántus
judit és családja, gergely Mónika és családja,
péter piroska, Antonetta nővér, buhalea
Andrea, orbán Izabella, pál balázs, Imre
Noémi és Máthé emőke. ezúton is szeretné a
Szépvízi Ifjúságért egyesület megköszönni
támogatásukat!
GÁl emeSe
A SzÉpvízi iFJúSÁGÉrT eGYeSüleT
elnöKe
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DOLORE NŐVÉR HETVEN ÉVES
fischbacher Maria Margot a németországi
rosenheimban született 1942. november 26-án. Szüleinek
festéküzlete volt, amelyet ők vezettek. három gyerek volt
a családban, két fiú Marinus és Siegfried, és egy lány
Margot. édesanyjuk mélyen vallásos asszony, aki gyermekeit is hasonlóan nevelte. A kis Margot vallásos
lelkülete Isten felé szárnyalt, olyannyira, hogy már tizennégy éves korában apáca akart lenni, de akkor még túl
fiatal volt, természetesen nem kaphatott engedélyt. felső
kereskedelmi iskolát végzett, ott is érettségizett. érettségi
után rögtön jelentkezett a Mallersdorfi Szegény ferences
Nővéreknél ahová felvételt nyert. Itt kapta a Dolore nevet,
Szépvízen mindenki ezen a néven ismeri őt. bajornak
született, bajorként nevelkedett és ma is bajornak vallja
magát.
Amikor a Mallersdorfi Szegény ferences Nővérek
erdélybe való visszatelepedésüket elhatározták, keresték
Székelyföldön a nekik megfelelő helységet, így esett
választásuk Szépvízre. Szövetségre léptek a csibész
Alapítvánnyal és 1995. május 4-én adásvételi szerződéssel
megvásárolták az üres szépvízi örmény plébániát, a
kántori és harangozói lakást, beltelekkel együtt, a csibész
Alapítvány nevére. A plébánia épületét kijavították,
kibővítették, beépítették a tetőteret is, a kántor és harangozói lakásokat, – mivel teljesen használhatatlan
állapotban voltak –, lebontották és egy új, modern
emeletes épületet húztak fel a helyükre. ezekben az
épületekben kezdődött el 1997 augusztusában a
gyerekotthon működése, ahol akkor már harminc gyereket
neveltek a nővérek és a nevelők. ennek az intézménynek
kezdetektől Dolore nővér volt a vezetője és tizenhárom
éven át ő is maradt, egészen 2010 augusztusáig. 2011
januárjában visszarendelte a rendi vezetőség Németországba. jelenleg Münchenben hajléktalanok lelki gondozásával foglalkozik, szerzetesi kötelezettségei mellett.
visszatérve szépvízi éveire, itt nagyon sokat tett a
gyerekotthon ügyében, az új óvoda felépítésében is nagy
szerepet vállalt, – elsősorban anyagi segítséget nyújtott –,
új házak megvásárlásával lehetővé tette, hogy a
gyerekotthon felnőtt korú ifjainak külön lakásuk legyen.
Szépvíz lakossága mindig nagy szeretettel és tisztelettel
volt a nővérek iránt, munkájukat, helytállásukat értékelik,
méltányolják és elismerik.
Dolore nővér, amikor Szépvízen megkezdte
tevékenységét egy szót sem tudott magyarul, itt jól megtanult magyar nyelven társalogni. Nagyon szerette
Szépvízen. Itt találta meg igazán a gondviselés által neki
szánt feladatot, itt tudott tervezni és sok dolgot megvalósítani, itt bontakozott ki igazán egyénisége, képessége és
rátermettsége. e sorok írójának több alkalommal elmon-

dotta: „pap bácsi nekem két hazám van: Németország és
Szépvíz.” Megvallom nagy örömmel töltött el ez a tény,
hogy egy bajor ember így megkedvelt minket, székelyeket.
Siegfried, aki Dolore nővér testvére,
művésztársával roy-al las vegasban évtizedek óta
világhírű illuzionista, gondolom, hogy egészen természetes az, hogy anyagilag is jól állnak. roy, aki nagyon
kedves ember, megszervezte Dolore nővér hetvenedik
születésnapját, de titkosan, hogy arról sem Siegfried, sem
Dolore semmit sem tudott. roy finanszírozta, hogy
huszonhat személyes autóbusz induljon a szépvíziekkel

Dolore nővér születésnapjára rosenheimba, Kolumbán
Imre vezetésével, aki egyben a tolmács szerepét is
betöltötte. húsz olyan ifjút választottak az útra, akiket kis
koruktól fogva Dolore nővér nevelt, akik közül kettő
tizenhat éves, a többi már mind felnőtt.
Ausztriában, frankenmarktban egy központi,
kényelmes szállodában voltunk elszállásolva négy napon
keresztül, ott kaptunk reggelit, ebédet és vacsorát is. Innen
minden nap kirándulásra indultunk beosztott program
szerint, meglátogattuk a környék nevezetességeit, sőt egy
egész napot Salzburgban töltöttünk, ámuldozva a
gyönyörű látványtól Mozart szülőföldjén. egész ottlétünk
alatt vezetőnk és a programok megszervezője a nagyon
kedves Angela zimmermann volt, aki Szépvízen is többször megfordult már és Dolore nővér régi ismerőse. Ő jött
velünk mindenhová.
végül felvirradt az a nap, november 26-án, amely
kirándulásunknak igazi célja volt, a Dolore nővérrel való
találkozás, és köszöntése szülővárosában rosenheimban.
Szállásunktól két órás autózással jutottunk el rosenheimba 13 órára.
folytatás a 11. oldalon
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DOLORE NŐVÉR
HETVEN ÉVES
folytatás a 10. oldalról
Dolore nővér és az ünnepségre meghívott
rokonok, barátok, körülbelül hatvan személy, délelőtt 11
órakor szentmisén vettek részt, ezután 12 órára
vendéglőbe mentek ebédelni. Mi pedig a vendéglő szomszédságában elrejtőzve az autóbuszban, csendben
várakoztunk nagy izgalommal, hogy az ünneplők
fogyasszák el a levest meg a második fogást is, és 13.30kor, megadott jelre nagy csendben a vendéglő bejáratához
jutottunk. Kezünkben hetven darab felfújt piros léggömbbel, a „Kék a kökény, recece” népdal mindkét szakaszát énekelve, mind a huszonöten kettes sorban, a
fiatalok székely ruhában, bevonultunk a vendégek elé.
Dolore nővér,
mikor meglátott
bennünket végtelenül meglepő
dött, első szavait
anyanyelvén
mondta: „oh
mein lieber
gott!”, utána
m a g y a r u l
mondta: „biztosan álmodom,
ez nem lehet igaz,
micsoda meglepetés!” erre a
hetven léggömb
felszállt a vendéglő mennyezetére. Óriási taps, örömrivalgás és ezután
mindannyian köszöntöttük a nővért, nagyon boldog volt,
hogy ismét láthatta egykori tanítványait, neveltjeit.
Szavakkal nem lehet leírni, csak megközelíteni lehet azt
a meghatódottságot, azt a lelki örömet, boldogságot, ami
ott létrejött ezzel a találkozással, mindenki szemében
örömkönny csillogott, németnek, magyarnak egyaránt, és
ez még csak a kezdet volt.
roy köszöntötte a nővért, elmondotta, hogy
Siegfried és ő maga is egész életén keresztül érezte azt,
hogy Margot sokat imádkozik értük. ezt köszöni meg
neki, Isten éltesse sokáig! ezután oni köszöntötte németül
a nővért, hálát és sok köszönetet mondott, hogy őket felkarolta, nevelte és mára már többen közülük sikeres emberek
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lettek. ezután mind a huszonöten egy-egy szál piros rózsát
nyújtottunk át a nővérnek, aki nagyon örült és boldog volt.
A vendégek mind lelkesen tapsoltak. ezután az ifjúság öt
éneket énekelt, magyarul és németül, köztük a nővér kedvenc énekét is, rusu carmen egy szép klasszikust darabot
énekelt németül. Minden énekszám után nagy taps a hallgatók részéről. férfi verbunkos tánc következett, majd két
páros táncot adott elő nagy sikerrel tánccsoportunk Nagy
árpád táncmester vezetésével. A műsor végeztével átadták
az ajándékokat Dolore nővérnek. Sokféle ajándék volt, de
amit a szépvízi nővérektől kapott, – többek között szépvízi
házi élelmiszereket –, egyenként kivette a kosárból (a szalonnát, hagymát, májast stb.) és bemutatta a német
vendégeknek. Ó, hogy ragyogott az arca örömében, többször elismételte németül és magyarul: „A szívem
Szépvízen maradt.” Nagy Márkus Szépvíz község részéről
díszoklevelet adott át.
A vendéglő egyik termében nekünk is ebédet
adtak, itt már minden elő volt készítve, hozták az ételeket,
finom volt minden, sör is volt.
ebédünk közben
bejött
hozzánk
egy három tagból
álló férfikórus
tiroli dalokkal
szórakoztatva
minket, nagyon
szép volt, lelkesen
megtapsoltuk
őket.
Szépvízről
az ifjaink maguk
készítette hetven
darab kockát hoztak, minden kockában mécses volt elhelyezve. ebből a hetven kockából a
vendéglő főbejárata előtt egy nagy keresztet raktak ki a
földre, hetven mécses égett a kockákban, mindenki kijött
a látványosságra, a városi televízió is filmezett és a nővér
interjút adott a tévének.
A nővértől való elbúcsúzás után még sokak
szemében, hosszú ideig könnyeket láttam. Megható,
felemelő nap volt, lelkünkben gyönyörű élményekkel
tértünk vissza szállásunkra.
Isten éltesse sokáig Dolore nővér!

OLVASSA SZÉPVÍZ KÖZSÉg INTERNETES HONLAPJÁT!
A WWW.SZEPVIZ.Eu CÍMEN

GÁbor zolTÁn
plébános

12. NÁDI SuTTOgÓ

2012. DECEMBER

Floorball Mikulás-kupa Szépvízen
hargita megyében egyre
nagyobb népszerűségnek örvend a
floorball, amelyet az európaiak és az
észak-amerikaiak is magukénak tartanak. Most már nálunk, csíkországban is egyre több tehetséges fiatal
ismerkedik meg a játékkal, így a színvonal is gyorsan növekedik. A
tavalyihoz hasonlóan, a Szépvízi
Ifjúságért egyesület idén 2012.
december 8-án, szombaton szervezte
meg a II. floorball Mikulás bajnokságot a szépvízi sportteremben. A
bajnokságra tizenhét csapat nevezett
be és mérkőzött meg egymással. Az
eseményen a mérkőzések két egyenes
kieséses csoportban folytak, ahol a
továbbjutó négy csapat keresztmérkőzésekkel, illetve a kisdöntővel
és a döntővel alakította ki a végső
állást.
A döntő párosítása: SzIfe
(hazai csapat) mérkőzött meg a
Madaras elit csapatával, ahol szoros
játék után 2-3 arányban alulmaradtak
a hazaiak. A kisdöntő párosítása:
Szentmiklós és Maiért Madaras, ahol
a madarasi csapat nagy fölényben
hozta a mecset, vagyis 2-8 arányban
legyőzte a szomszéd település csapatát.
A további résztvevő csapatok:
floor faktor, pro Street, Acélbikák,
SzépSzem, Maiért (lányok), floor
Szemi, g pont fc, csíki Székely
Medvék, pro Street 2, csíki Medvék,

vékony vadkan fKc, Szépít (lányok)
és a Tusnádi bocsok. A legeredményesebb játékos Antal csanád lett
18 góllal.
Az esemény közben zenével
és a sportághoz kapcsolódó ügyességi
játékokkal fokozták a szervezők a
hangulatot, ahol a több mint száz
játékos mellet népes nézősereg, illetve
szurkolótábor bíztatta a csapatokat.

FuTBALL
A Szépvízi MŰ Sportegyesület egy gyerek- és két
felnőttcsapattal nevezett be a hargita Megyei labdarúgó
Szövetséghez a 2012-2013-as idényben.
A gyerekcsapat a megyei szintű ifjúsági D (2000)
korosztályban, a felnőttek a csík körzeti 5. ligában és a
megyei 4. ligában szerepelnek, ahol a cél a tisztes helytállás. A gyerekcsapat tagjai szépvízi és szentmiklósi 12-13
éves gyerekek, a körzeti csapat tagjai szintén szépvízi fiatalok. A megyei csapathoz szükség volt 8-9 tapasztalt
csíkszeredai játékosra, habár régen ők is Szépvíz színeiben
játszottak (Szépvízi jővő, Szépvízi forrás, pálprodex).

Köszönetet szeretnénk mondani Szépvíz Község önkormányzatának és a helyi közbirtokosságnak,
hogy támogattak az esemény
megszervezésében, és köszönjük a
résztvevő csapatoknak a kitartást és a
színvonalas játékot!
GYörGY oTTÓ
SzÉpvízi iFJúSÁGÉrT
eGYeSüleT

A sportegyesület sikeresen pályázott a hargita
Megye Tanácsa által meghirdetett sporttámogatási
program keretén belül, ahol 2000 lejt sikerült elnyerni. A
pénzből labdákat, kapuskesztyűket, a gyerekcsapat
edzéseihez edzőfelszereléseket vásároltunk.
ezúton szeretnék köszönetet mondani a szépvízi
közbirtokosságnak, Szépvíz Község önkormányzatának,
hargita Megye Tanácsának és Szép leventének az anyagi
támogatásért és mindazoknak a személyeknek, akik
bármilyen munkájukkal segítették a csapatot.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok a csapat nevében!
lÁSzlÓ bArnA
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KARATE HÍREK

„Úgy élj, mintha az életed egy edzés lenne.”
(Taichi Kasse, 9 Dan)
e mondás szellemében az idei évünket is sokszínű
program töltötte ki, így alig két hét volt az úgynevezett
nyári vakáció. edzőtáborok, versenyek, községen belüli
és kívüli bemutatók tették mozgalmassá a nyarat, míg a
heti egyszeri edzést hajnali szaladással igyekeztünk
kiegészíteni. (ez adta az ötletet, hogy csapatunk

képviseltesse magát az augusztusban megrendezett
Székely Szupermaratonon.) Több alkalommal vettünk
részt edzésmaratonon, így több keleti harcművészeti

HOgYAN TÁPLÁLKOZNAK
A LOVAK?
egyszerű kérdésnek tetszik, de a lovak táplálkozása
körül sok a félreértés. Istállózott ló nemigen táplálkozhat természete szerint, és a takarmányozásának gyakran lehetnek
kellemetlen következményei. hogy megérthessük, mit vétettünk el, nézzük át a vadon élő lovak táplálkozási szokásait.
A ló akár tizenhat órát is evéssel tölt napjában teljes
szabadságának állapotában. folytatja az evést sötétségben is,
akár éjfélig – majd pirkadatkor serken, és eszik tovább lassan
és válogatósan. fürge és mozgékony ajkával válogat a
növényzetből, tolja félre, ami nem kell, kanyarítja le, ami ízlik.
legfőbb tápláléka a fű, eszik virágot, gyümölcsöt, bogyót és
csonthéjasokat, ha kedve szottyan. ha a föld kopár, gyökereket
is kikapar belőle. vagyis szabadon a legváltozatosabb növényi
táplálkozás kedvelője. A marhánál jóval lassabban eszik, mert
gyomra viszonylag kicsiny, s csak egy van belőle, nem úgy,
mint a marhának. A tehén egy nap alatt nyolc órát szán az
evésre. gyorsan nyeli a táplálékot, de újabb nyolc órát fordít
kérődzésre – csomóban öklendezi föl az emésztetlen táplálékot,
és tovább rágódik rajta. A lovak csipegetnek, rágnak, nyelnek
és emésztenek apránként. Nem szeretik, ha kicsiny gyomruk
üres, így örökös táplálkozás az életük. ha természetes
táplálkozása a folyamatos és változatos legelés, hogyan
illeszkedik ehhez az istállózott ló takarmányozása? Sehogy –
ennyi a rövid válasz.
Az istállózott lovakat általában háromszor etetik
napjában – akár az embereket –, hátralevő idejükben pedig
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stílusba (shotokan, taekwan-do, kyokushin, aiki-do, kichbox) sikerült betekintést nyernünk. A versenyeken való
részvétel mindig komoly kihívást jelent minden
karatékánk számára, hiszen országos szinten jó eredményeket csak folyamatos edzéssel, lelkes hozzáállással,
lemondásokkal lehet elérni. Ugyanakkor, természetesen
nagyon fontos szerep jut a családoknak, szülőknek,
nagyszülőknek, akik megértve ezen életforma hosszú távú
hasznosságát, képesek áldozatokat is hozni csemetéikért.
legutóbb december 1-jén vettünk részt egy színvonalas
versenyen Sepsiszentgyörgyön, ahonnan sok éremmel,
oklevéllel és élménnyel tértünk haza.
A következő komoly kihívást a napokban sorra
kerülő övvizsga jelenti, amely a klub tizenkét éves
„történelmében” az egyik legfontosabb ilyen jellegű
esemény, hiszen narancssárga övtől egészen Dan-vizsgáig
(fekete övtől felfele) terjed.
A szeretet és hála ünnepéhez közeledve, ezúttal is
köszönetet mondunk a felkészülésünkhöz és kiszállásainkhoz nyújtott minden segítségért, fizikai, anyagi és
lelki támogatásért, a szülőknek, a helyi tanácsnak és a
szépvízi közbirtokosságnak.
Áldott, békés ünnepeket, és sikeres, boldog 2013-as
esztendőt kíván a Sic-Szépvíz Karate-Do!
SzATmÁrY DomoKoS-zSolT
álldigálnak, igyekeznek mással elfoglalni magukat: karórágás
vagy jászolrágás, a böfögés, a csettintgetés, az alom vagy a trágya evése, meg a pokrócrágás. Teszik azért, hogy a szűk istálló
unalmától szabaduljanak, azaz a legelés hiányzó mozgásait pótolják valahogyan. Annak nincs értelme, hogy egyszerre
vessünk elébük minden takarmányt, hiszen genetikusan
programozott legelési idejük legalább napi tizenkét óra. A ló
gyenge tápértékű takarmány fogyasztója, és kedveli a rostos
takarmányt. ha tehát nagy tápértékű takarmányt (gabona
bármely formája) adunk neki, amellyel gyorsan végez, a természete ellen cselekszünk. Így kap rá az üres rágásra – rágja a
jászlat, az istállóját, és nyeli a levegőt, amitől a gyomra tágul
és ezért kap gyakran hascsikarást. Szerencsére az istállózott
lovak többsége nem fogékony az efféle "vétkekre". A természetellenes tartáshoz valamiképpen minden „jól tartott” ló
hozzászokik. bármennyire távolinak látszanak az efféle bajok
a lovak takarmányozásától, visszavezethetők a természetellenes
étrendhez. A ló táplálása tehát megmarad élő kérdésnek.
Ügyeskedhetünk – például gyenge tápértékű takarmányt úgy
helyezzünk el az istállóban, hogy bajosan juthasson hozzá –
órákba teljen, amíg szálanként kicsalogatja belőle. A
gabonaféléket megroppantva, vagy megnedvesítve hagyják. Az
istálló légtere nagy legyen és hűvös, de ne huzatos – jól érzik
magukat a mínusz hőmérsékleten.
ha a ló természetes táplálkozásának egy részét némi
ötletességgel visszacsempészhetjük az istállóba, látni fogjuk,
hogy panasz is kevesebb lesz a természetére.

bAloGh zolTÁn
állatorvostan-hallgató
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egy éveS A EgÉSZSÉg SAROK
SzépvÍz ráDIÓ
A Szépvíz rádió 2011. december 4-én
indult páll zoltán és balázs zsombor
kezdeményezésével. Az első adás óta sok
akadályt kellett leküzdenünk, de a sok nehézség ellenére még mindig hallgathatók
vagyunk, igaz még csak online, de a jövőbeli
terveinkben szerepel a rádió sugárzása az éterben. A rádió működése mellett folyamatosan
tapasztalatot gyűjtöttünk, mindig tanultunk
valami újat, néha a saját hibáinkból is.
örülünk, hogy sikerült a rádióban élő
műsorokat sugározni az elmúlt egy évben,
amelyet a hallgatók kitartásának is köszönhetünk.
Műsoraink:
4esti láz – hétfőn, szerdán és pénteken páll
zoltánnal 19 órától 21 óráig;
4csak house – kedden és csütörtökön 19
órától 22:30-ig balázs zsomborral;
4Sláger bomba – pénteken 22 órától 24
óráig, valamint szombaton 20 órától 22 óráig
balázs zsomborral;
4Népzene és néptánc – szombaton 19 órától
20 óráig Nagy árpáddal;
4Igazi régi magyar klasszikusok – vasárnap
18 órától 20 óráig páll zoltánnal és ladó
Tündével.
A jövőbeli tervek között szerepel két
új műsor indítása, az egyik a Községfigyelő,
melyben Szépvíz község múltjáról, jelenéről
és jövőjéről beszélgetünk a műsor meghívott
vendégeivel. A másik műsorunkban egy órán
keresztül reggae zenét fogunk játszani minden
hétköznap délután. Köszönjük Nagy árpádnak és ladó Tündének, hogy az elmúlt egy
évben közreműködtek két elő műsor
szerkesztésében és vezetésében, valamint
Nagy róbertnek, hogy hangjával hozzájárult
néhány reklám legyártásához. végül, de nem
utolsó sorban szeretnénk megköszönni a helyi
önkormányzatnak a teljes körű támogatást,
amely nélkül nem működhetne a Szépvíz
rádió. Továbbá köszönjük mindenkinek, aki
valamilyen formában támogatott bennünket,
és hallgatóinknak, hogy kitartottak melletünk.
A rádió csapata kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván minden
kedves hallgatójának!

év vége közeledtével számba vesszük anyagi, szellemi gyarapodásunkat, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy átgondoljuk,
megtettünk-e mindent egészségünk megőrzése érdekében. egy pár
pontban csoportosítottam azokat a dolgokat, amikre különösen figyelnünk kell.
l A dohányzás – világszerte a legfontosabb oka a rák
kialakulásának (tüdőrák, szájüreg-, torok-, gége-, gyomorrák).
előidézi a krónikus szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. ha
lemondunk a dohányzásról, már sokat tettünk a émegelőzés érdekében.
Szeretteinket se tegyük ki a passzív dohányzás ártalmainak.
l Az alkohol – a túlzott alkoholfogyasztás növeli a szájüreg,
vékonybelek, gyomor és a máj krónikus megbetegedéseinek kockázatát, sőt a rák kialakulását is. Megbetegíti, leépíti agysejtjeinket. ha az
elfogyasztott mennyiség meghaladja a napi 25 gr tiszta alkoholt (2,5 deci bor
vagy egy üveg sör), a megbetegedés kockázata ezzel egyenes arányban nő.
l helyes étrend – a zsíros, sült vöröshúsok, tartósított élelmiszerek, a túlzott sófogyasztás, édesített üdítőitalok fogyasztása káros
az egészségünkre. Naponta fogyasszunk friss zöldséget és gyümölcsöt.
l Az elhízás – kockázati tényező a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulásában, a gerinc és izületi bántalmak, valamint rák
betegségek kialakulásában.
l A mozgáshiány – korunk „rákfenéje”. Már napi 30 perc
rendszeres mozgással (pl. séta) sokat teszünk egészségünk
megőrzéséért.
l A napozás – élvezzük a napsütést anélkül, hogy leégnénk.
használjunk fényvédő krémeket, kerüljük a szoláriumot. A túlzott
napozás növeli a bőrrák kialakulásának veszélyét.·
l Avédőoltások – az immunrendszert erősítik, specifikus ellenanyagok
termelődését váltják ki bizonyos megbetegedések ellen. egyes
fertőzések krónikus megbetegedéseket, sőt rákot idézhetnek elő. pl. a
b és c típusú májgyulladás vírusa májrákot, a hpv vírusok méhnyakrákot, a helycobacter pylori a gyomorrák kialakulását segítheti
elő. Az influenza vírusok súlyos járványokat okozhatnak. Már nálunk
is oltunk b típusú májgyulladás, a méhnyakrák és az influenza ellen.
Az Egészségügyi Minisztérium felvilágosító kampánya alapján
összeállította: Dr. viToS eriKA

FELHÍVÁS

Mezőgazdasági fényképeket keresünk
egy készülő kiadványhoz keressük fényképfelvételeket, amelyek
szépvízi, csíksznetmiklósi, borzsovai mezőgazdasági munkálatokhoz
kapcsolódnak (szántás, aratás, ültetés, szénakészítés, állatok behajtása,
otthoni gazdaság megörökítése stb.) és 2000. év előtt készültek.
A fényképeket személyesen a Községházán a tikárságra lehet behozni.
A fényképekről másolatot készítünk és az eredetieket visszaadjuk a
tulajdonosának. Amennyiben nem tudja személyesen bevinni a hivatalba,
kérjük hívja a 0727724087-es telefonszámot. Akinek lehetősége van a
képeket e-mailben is elküldheti a nadisuttogo@gmail.com címre.
A felvételek gyűjtése 2013. január 18.-ig történik.
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ÖRÖKSÉgÜNK A
SZÉKELY KAPu
Új otthonra talált egy öreg székely kapu Szépvíz
egyik legrégebbi utcájában. Az 1831-ben Alcsíkon készült
kapu az őt megillető helyre, a Templom utcában került
felállításra, ahol visszakapta régi formáját és a csíki
székely kapukra jellemző egyszerű mintázata, de annál
fenségesebb formája jelzi az akkori faragó mesterek
tudását és tisztaságát. Azt a mesterembert, aki ezt 181

évvel ezelőtt készítette, azt hiszem egy kis elégtétel töltené
el, ha látná, hogy az ő keze munkája által csiszolódott
kapu még mindig áll és újra régi pompájában tündököl.
Természetesen e remekműnek az elmúlt 181 évében kijutott jóból-rosszból, átélt egy tűzvészt, amelyről a kapu
szemöldökgerendája tanúskodik, verte már jégeső, mozgatta szélvész, de az idő vasfogának nem sikerült kifognia
rajta. Ma is jelzi, hogy még itt vagyunk, létezünk és fo-

gunk is, akárcsak a székelységünk, hiszen őshonosként
ezer éve vagyunk ősi földünkön, amelyhez hasonlót kevés
nemzet mondhat el magáról és legfőképpen nem a szomszédaink. Így hát nincs semmi kivetni-, szégyellnivalónk.
vállaljuk fel és legyünk büszkék nemzetünkre, gazdag
kultúránkra és ápoljuk néphagyományainkat, mert mi
itthon vagyunk szülőföldünkön, Székelyföldön.
ennek szerves része a székely kapu, amelyről elmondható, hogy az idő folyamán a székelység szimbólumává vált. Tárgyi örökségünk és népi építészetünk
egyik legkiemelkedőbb alkotása, amely egyben hovatartozásunk jelképe is. ezúton szeretném megköszönni
Szépvíz község lakóinak támogatását, illetve családom,
barátaim, szomszédaim önzetlen segítségét a kapu felállításában.
ez az önerőből helyreállított kapu statuáljon példát
és ösztönözzön arra, hogy ne mindig mástól várjuk a segítséget, hanem próbáljunk meg tenni épített örökségünk
védelmében, amely igencsak nagy segítségre szorul fennmaradásában. jóleső érzés, hogy sok fiatal jön és
érdeklődik a kapuról, és tetszésüket fejezik ki, ami egyben
jelzi, hogy kultúránk iránti igényünk, örökségünk vonala,
nem szakadt meg, sőt egyre csak erősödik. ez csak jónak
könyvelhető el, hiszen rámutat arra, hogy ismerjük és
értékeljük, ami a miénk. bármilyen hagyományőrző
tevékenység közösséget formál, hozzájárul nemzetünk
megmaradásához és megújulásához. ez a kapu nem egy
személyé, nem egy családé, ez az egész székely
közösségünké. remélhetőleg kerülnek ki olyan utódok
nagy családunkból, akik továbbra is vigyázni fognak
elődeink eme hagyatékára, és részt vállalnak múltunk
tudatos megőrzésében.
bírÓ lÁSzlÓ

MEgIDÉZETT
TÖRTÉNELEM
A következő képen, amely 1939-ben a
jelenlegi Sarki bár udvarán készült, a szépvízi
Kiss Dénes, alkalmazottai és a tulajdonában
lévő járművek láthatók. A képen jobb oldalt
egy korabeli traktor is megfigyelhető. Az ismert közlések alapján, ezekkel az autókkal
szállították az embereket a környező falvakba,
a közeli csíkszerdába, valamit el egészen a
Motor sirülőig. érdekes feladat lenne
kideríteni, hogy mikor és hány járat indult
Szépvízről. A képet ladó Mihály bocsátotta
rendelkezésemre, hálás köszönet érte.
GÁl hUnor

V Á R J u K Í R Á S A I K AT A
nadisuttogo@gmail.com
CÍMRE
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RÉgI RECEPTEK
TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Vízszintes meghatározások
1. Szépvíz egyik pataka. 9. Kabátszerű felső gyapjú ruha. 10. Titkár
régies szóval. 12. „... kém” – amerikai akcióvígjáték. 13. Költő. 14.
bajuszt sodor. 16. fazéknak van! 18. Illatos virágú növény. 19.
válogatott, előkelő csoport. 20. lassan iszik. 22. ásványi fűszer. 23.
páratlan zokni! 24. Nem valódi, nem eredeti. 26. rendben van! 28.
vezetéknév. 31. Istálló. 32. Kegyetlen és igazságtalan uralkodó. 34.
zakariás becézve. 35. Megfejtés.
Függőleges meghatározások
1. Megfejtés. 2. Ilyen iskola is van! 3. botladozva beszél. 4.
Alacsonyabb hely felé. 5. Nikkel és oxigén vegyjele. 6. Kenni szokták!
7. férfinév. 8. feszítő szerszám. 11. zöld sziget a sivatagban. 13.
csehország fővárosa. 15. Nem halott! 17. elemi parány. 21. felső végtag. 25. probléma. 27. Nézi fej nélkül! 29. Időmérő eszköz. 30. Kén,
oxigén és jód vegyjele. 31. Nagy varázsló. 33. Kemény, mint a ... .
Készítette: NÉMETI KATALIN

Karácsonyi kézműves foglalkozás
A Szépvíz Községbeli Nők Klubja 2012. december 14-én
immár második alkalommal szervezte meg a karácsonyi kézműves
foglalkozást a községháza pincetermében. ezúton is köszönet azoknak, akik a hideg időjárás ellenére eljöttek és részt vettek a foglalkozáson.

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet
kívánunk mindenkinek!

A ünnepi asztalról elmaradhatatlan
étek a töltött káposzta. Ahány ház, annyiféleképpen készítik, de azzal mindenki egyet
ért, hogy az egyik legkedveltebb és legfinomabb egytálétel vidékünkön, főleg a téli
időszakban.
Hozzávalók:
2 fej savanyú káposzta
1 kg sertés darált hús
20 dkg rizs
1 fej hagyma
2 db. pityóka reszelve
2 cikk fokhagyma
só, bors, pirospaprika ízlés szerint
füstölt szalonna, oldalas
Elkészítés:
A káposztát szétszedjük, leveleit leormojázzuk és a megfelelő kis leveleket félre
tesszük. A nagyobb leveleket szép vékony
szálasra vágjuk. A töltelékhez valókat összeállítjuk és a levelekbe csavarjuk. Az edény aljára
fa pálcákat helyezünk, hogy nehogy odaégjenek
a töltelékek. A pálcák tetejére a nagyobb
levelekből teszünk párat, majd erre jönnek a töltelékek. A töltelékek tetejére tehetünk füstölt
szalonnát vagy oldalast. ha nem tartjuk elég
zsírosnak, lehet önteni rá olajat vagy zsírt is.
felforralunk fele-fele arányban vizet és káposztalevet, majd ezzel felöntjük az edényt. háromnégy órán át lassú tűzön főzzük. Azt mondják,
hogy a töltött káposzta finomabb, ha hosszú
ideig lassú tűzön készül.
Jó étvágyat!
gÁL MÁRIA receptje

