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NÉPSZERŰ LAPOS FEJEK A NÁDON
A száraz esztendő dacára hangulatos, napsütötte
káposztavágásra gyűltek össze idén is Borzsova, Szentmiklós és Szépvíz káposztatermelői. A csapadékszegény
esztendőben sem hazudtolta meg magát a Nád, tudomásunkra hozta, hogy jó földben, jó káposzta terem. Az
immár negyedik alkalommal ünnepélyesre szervezett
közös káposztavágásra sokan jöttek a község határain túlról is. Lassan kezd visszatérni a köztudatba, milyen is a
szépvízi nádi káposzta.
Hajnalhasadtával benépesedett a Nád. Az október
20-ára kitűzött közös káposztavágás napján mindenki
igyekezett, minél előbb hozzálátni a fejek vágásához,
hiszen az előző évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy
korán érkeznek a vásárlók is. Idén nem volt hiány a vásárlókból, hiszen a szépvízi nádi káposzta híre, immár kezd
helyére kerülni. Lassan mindenki tudja, milyen az, ha a

Nádról veszi a savanyítani valót. A lapos fejű, vékony
levelű káposzta – ha azt szakszerűen teszik el –, még a
kaszálások idején is ízletes marad. Leveleit még ekkor is
gond nélkül lehet töltelékes káposztának formálni. Az
elmúlt évek szervezett, közös vágásai, média szereplései
is hoztak vásárlókat a parcellák szélére. Másfél lejért kelt
el az idén a káposzta. Volt, aki így is alkudozott, de a
termelők nagy része kitartott az ár mellett.
Mielőtt délre harangoztak volna, a nádi káposzta
java fejét vesztette. Községünk plébánosainak vezetésével
hálát adtunk az idei termésért. Aztán a verőfényes napsütésben néptánccsoportok vezetésével szép számban
járták a hajszát a táncos lábú gazdák, gazdasszonyok.
(folytatás a 6. oldalon)
DACZÓ DÉNES
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ÉLEtÚt
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anyát, nagymamát, dédnagymamát
köszöntöttünk, aki életét hittel és
alázattal a család, a közvetlen
közössége szolgálatában élte le,
megteremtve ez által azt a légkört,
2012. október 30-án mintha amelyben egy egészséges család
nagyobb lett volna a sürgés-forgás, élhet, egy olyan légkört, amely ma
mintha izgatottabbak lettünk volna
Szépvíz Község polgármesteri
Hivatalában.
Mindenki
ünnepélyesen
felöltözve és gondolataiban ünnepre
készülve várta a pillanatot, amikor
Lakatos Vilmos borzsovai lakos
autója befordul a községháza udvarára.
A községházán ünnepi tanácsülés keretén belül köszönthettem a
magam és a vezetőtestület nevében a
100 éves Lakatos péternét, született
Csíki Annát. Ahogy azt a
köszöntőbeszédben is említettem, ez
egy olyan ünnep, amilyenben még
nem volt részünk és kevés a
valószínűsége, hogy az elkövetkezőkben még lesz. egy olyan édes-

ANyAKÖNyV
2012. OKtóBER
SZÜLEtÉSEK:
Szépvíz – Bíró Koppány-Mátyás, Bálint Krisztián-zsolt
Csíkszentmiklós – Csíkborzsova – Bükkloka – ELHALÁLOZÁS:
Szépvíz – Csíkszentmiklós – Csíkborzsova – Bükkloka – SZÉPVÍZ KÖZSÉg POLgÁRMEStERi HiVAtALÁBAN
HÁZASSÁgOt KÖtÖttEK:
Szökő zsolt és Kozsokár Mónika

Lukács géza és Biró Bernadette
Kovács tibor-István és Bőjte franciska

sok család életéből hiányzik, amely
irigylésre méltó.
Isten éltesse Anna nénit
erőben, egészségben és abban az erős
hitben, ami sugárzik belőle, még
számos esztendőn keresztül!
FErENCZ Tibor

A SZÉPVÍZi POLgÁRMEStERi HiVAtAL
ÜgyFÉLFOgADÁSi RENDJE:
Hétfő - Csütörtök: 08:00-15:00
péntek: 08:00-14:00
telefon: 0266-325282
fax: 0266-325203

FELHÍVÁS
Szépvíz
Község
polgármesteri
Hivatala felhívja a község állattartó gazdáinak
figyelmét, hogy az állatok felügyelet nélküli
legeltetése a mezőn, a 23/2005 tanácshatározat értelmében tilos.
A tanácshatározat megszegése esetén,
a behajtott állatok gazdái pénzbírságban
részesülnek:
– szarvasmarha esetében a bírság 100 lej,
– ló esetében 200 lej,
– juh esetében 20 lej.

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: györgy Beáta; E-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel:0744875101;
Nyomda: Alutus Csíkszereda; Megjelenik 1300 példányban
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Ö RMÉNyORSZÁg

NAgyKÖVEtE
ÉS KÜLDÖttSÉgE S ZÉPVÍZEN
október 25-én a kora esti
órákban megérkezett a községházához az a kisbusz, amely örményország nagykövetét, valamint az
öttagú örményországi polgármesterküldöttséget szállította. A küldöttséget
a községházán fogadta a Szentháromság Alapítvány vezetősége Ajtony
gábor, fejér István és zakariás István
személyében, valamint zakariás péter
bácsi és ferencz tibor polgármester.
A látogatást sok előzetes egyeztetés,
szervezkedés és kérdés – mely
felmerült bennük –, előzte meg.
A küldöttség egynapos ittléte
alatt ismereteket szereztünk az
adminisztrációs rendszerükről, gazdasági,
társadalmi
berendezkedésükről, helyzetükről, illetve
dióhéjban a történelmükről is.
részünkről bemutatásra került az örmény tárgyi- és építészeti örökség, a

Hamlet gasparian örmény nagykövet és Zakariás Péter bácsi
faluközpont, az örmény templom, a
temető és a nemrég felszentelt
örmény Múzeum a Szentháromság
Alapítvány épületében. Ugyanakkor,
ismertettük vendégeinkkel a szépvízi
örmény múltat, történelmet. Nagyon
meglepte a küldöttséget a gazdag örmény

örökség, annak a megőrzése, valamint
az ahhoz való ragaszkodásunk.
Hamlet gasparian nagykövet úr
szavait idézve: „Meghatottak a községükben látottak. Más romániai városokban szívélyesen fogadtak, de ez a
fogadtatás, amit önök tanúsítottak
irányunkban, ez bensőséges.”
A találkozó alkalmával egy
partneri kapcsolatot megalapozó
dokumentum aláírására is sor került
Airum városával. A várost gigol
yeganyan polgármester képviselete.
ez a kapcsolat is hozzájárul a szépvízi
örmény örökség megőrzéséhez,
ugyanakkor településünk neve bekerülhet az örményországi köztudatba, ami gazdasági előnyöket is
eredményezhet.
FErENCZ Tibor

MEgiDÉZEtt tÖRtÉNELEM
ez a felvétel, amelyen a régi templom utca látható, az 1930as években készült. Az utcán gyerekek játszanak, jól látható gál Imre
jelenlegi lakása, a Kaszinó (ma kultúrotthon), illetve a Szent László
katolikus templom. Ha jól megfigyeljük a képet, akkor a Kaszinó tetején egy kereszt is feltűnik, amelyet feltehetően 1948 után távolítottak
el. A háttérben lévő templom tornyát díszítő színes, koronás elemek
is jól kivehetőek, amelyeket timár Sándor plébános idején, 1941-ben
a templomtorony újrabádogozása során egy Berecki árpád nevezetű vállakózó távolított el. A képet özv. gál Imréné,
született Szilágyi erzsébet bocsátotta rendelkezésemre. ezúton is köszönet érte!
GÁL HUNor
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ViZES ÜgyEK

PÁLOSBAN EgyKOR

A szépvízi bálint Lajos
1932-ben született Pálosban.
Szüleinek, bálint Lázáréknak a
háza valahol a mai víztározó
közepe táján állt. A gát építését ez
a család szenvedte meg leginkább.
Emlékei Szépvíz történetének
fontos mozzanatait idézik.
Szüleim pálosban laktak,
fűrész-, malom s olajütő üzem volt a
tulajdonukban. ez volt a megélhetésük, plusz a környező földeken
végzett mezőgazdasági munka. A gát
építése minket érintett a legsúlyosabban, ugyanis az ott lakók egy része
már 1944-ben, a meneküléskor vagy
a menekülés után elköltözött onnan.
1944. augusztusában a mi állataink a
szemközti legelőn legeltek, két
tehenet tartottunk fenn, hogy ha
menekülni kell valamerre, legyen
amit befogni. egy reggel megérkeztek
a németek, a német tankok. Már
kalangyák voltak a mezőn, s a németek kezdték elálcázni a tankokat, és
egy órán belül kezdtek lőni felfelé,
mert a partizánok jöttek pálos tetejiről
le. Akkor, amink volt kézügyben,
túró, kenyér, egyebek összeszedtük.
édesanyám pontosan a kemencében
sütte a kenyereket, s ott kellett
hagyjuk. A szekér derekába beléraktak, amit tudtak, egy kicsi lisztet,
élelmiszert, s lejöttünk Szépvíznek a
felső felébe. édesapám otthon maradt,
hogy amikor a kenyerek megsülnek,
vegyen ki belőle, s hozzon utánunk.
Ahogy mi eljöttünk, már az oroszok
meg is jelentek, de édesapámnak
sikerült a kemencéből kivenni valamennyi kenyeret, belétette egy
zsákba, s indult le a patak mentén,
hogy minket érjen utol.

Bálint Lajosék háza bontás közben
Közben a magyar haderő fenn
volt az országúton, ahol most a gát
felső fele van, s ott várta a
tűzparancsot. édesapámról azt gondolták, hogy partizán, s kezdték lőni,
de ő beléugrott a patak medribe, s
végig fedezékbe haladva lejött
Szépvíz felső feléig avval a pár darab
kenyérrel.
Az oroszok oda békerültek, s
mivel ott volt kenyér a kemencében,
a méz 36 család méhtől, disznók a
pajtába, hát a disznók egy részét
leölték, s ettek. egy magyar
megfigyelő pogányhavas tetején volt,
s tűzparancsot kért, mert ott volt a
legnagyobb összejövetel. így olyan
6-7 becsapódás érte a környéket, a
csűr tetejét lelőtték, összeroskadt, a
házat két találat érte... Az oroszok két
napig lakmároztak ott, akkor jött a
német haderő a bombázókkal, s olyan
gyors módon kezdték bombázni,
hogy az oroszok visszavonultak
Szellő tetőig. Akkor a német és a
magyar hadsereg oda felvonult, mi
hazajárhattunk, akik ott laktunk, de
másnak tilos volt arra a részre feljárni.
tizenöt napig tartott a
hadsereg ellenállása az oroszokkal

szemben. Azalatt a község lakóinak
egy része kezdett menekülni. Mi is
elmenekültünk gyergyóig.
Menet közben az oroszok
utolértek, édesapámnak új bakancsai
voltak, lehúzatták a lábából, két sátorlapbakancsot adtak, édesapám elhajigálta, szinte meglőtték...
Amikor visszajöttünk, s felmentünk oda a lakásunkra, láttuk,
hogy amit a katonák tönkre nem
tettek, azt a civil lakosság megtette,
s a deszkától elkezdve mindent
elpucoltak. Úgy maradtunk, mint az
ujjam. S a házat sem lehetett javítani,
a szomszédban kellett telelni. Aztán
úgy, ahogy helyreszedtük. Közben a
terület el volt aknázva, s én felrobbantam. Csak 12 éves voltam, de harci
dolgok érdekeltek, és tudtam, hogy
amikor robban, akkor hasalni kell.
A bal lábamon sebesültem meg, a
combcsont mellett belement az
aknaszilánk. Doktor Hurubean eleget
kereste a szilánkot, nem tudta kivenni
a lábamból. Végül én vettem ki
ötödikes koromban.
(folytatás az 5. oldalon)
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PÁLOSBAN - EgyKOR
- folytatás a 4. oldalról Bálint Lajos később három
évet a csíkszeredai gimnáziumban
tanult, viszont édesapját kulákká
nyilvánították, s a beszolgáltatások
mellett nem futotta a taníttatásra.
Munkaszolgálatos katona volt, majd
leszerelése után a kollektivizálásig a
földből éldegéltek.
Közben én kollektivizálás
előtt megnősültem, s kollektivizáláskor édesapám nem írta alá a
papírokat, de nem volt lényeg, elvették a birtokokat, s a lovakat,
mezőgazdasági szerszámokkal együtt,
le kellett adni. Az üzemet, a malmot
lepecsételték. Közben megszületett a
nagyobbik lányom, nagy volt a távolság, erzsike biciklivel járt, kénytelenek voltunk lovat venni. Azzal
hordozta édesapám munkába, s haza.
Már Marika harmadikos volt. A lónak
élelem kellett, nekünk a csűr hátánál
volt egy terület, azt édesapám
lekaszáltatta, valamiből csak kellett
tartani a lovat. De hatalmasan
haragudtak ránk, s a kollektív
vezetőség valakiket összeverbuvált,
feljöttek, s a házunk oldalánál egy 18
áras területet ők lekaszálták, két
kollektív fogatost odaszereltek, s az
egészet nyersen elhozták, hogy még a
lovat se legyen, amiből tartsuk.
Bálint Lajos 1962 után a
szövetkezetnél,
a
beszerzéssel
foglalkozott. A víztározót 1979-ben
kezdték építeni, de a terület felmérése
már jóval előbb elkezdődött.
Az ott dolgozók, a munkások,
a mérnökök becsületes román emberek voltak, sajnálták az épületeket.
Mindenkinek, attól függetlenül, hogy
mekkora lakása, vagy üzeme volt
35.000 lejt adtak. Megkaptuk a pénzt,
felmérték a házunkat, s megmondta a

Volt egyszer egy malom...
mérnök, hogy ha akarjuk, akkor
szívesen megcsinálják a dokumentációt, hogy abból mi visszakaphassuk
az épületeinket. De, abból a pénzből
amit kaptunk, 6.900 lejt kellett
fizessünk azért, hogy elhozhassuk a
házat. egy régi telkünkre akartuk
felhúzni, a templom utca felső
részén, s kértünk vissza a területből,
hogy oda építhessünk. De a vezetőség
azt mondta, hogy feketeribiszkésíteni
akarják az egész területet, s nem adtak
vissza egy darabot sem. Azután
tudtam meg, amikor a kollektív már
nem volt, ’89 után, hogy az a terület
el volt osztva. A tulajdonos megvolt,
csak várták az alkalmat, hogy mikor
építsenek. Azért nem tudtak nekünk
adni. Végül kimértek egy területet a
Nád utcában, s azt meg kellett fizetni
a kollektívnek. Na, de akkorát
mértek, hogy a csűr, ami 16 méteres
volt, nem fért rá. A párttitkár még meg
is fenyegetett, hogy tudom-e azt,
hogy a törvény az törvény, s ha kívül
lépek én a kimért területen, tömlöc.
így el kellett prédáljuk a csűrt,
mert nem volt hova rakjuk.

Az épületeket elbontottuk, s
1986 őszén kellett mi tökéletes
búcsút intsünk. A víz felvette, el sem
tudtunk vinni mindent, van ami még
most is ott lézeng valahol, például a
padlók, az üzem egy-egy része.
A malomköveket elhoztuk. el lehet
képzelni, hogy egy olyan életért,
ami akkor megért volna 400.000
lejt régi pénzbe, ehelyett kaptunk
35.000 lejt az egészért, s le kellett
bontani, hogy ne vesszen el az sem.
ráköltöttük, amit kaptunk. édesanyám meghalt azelőtt, s édesapám
velünk költözött. én elmentem
patakihoz, s elmondtam, hogy mi a
helyzet, hogy
kisemmiztek. Azt
mondta, kiküld valakit, hogy elemezze ki, csak ne szóljak senkinek.
Na, ő ki is küldött. egy hétig itt volt,
ott gyűléseltek s arra jutottak, hogy a
menye is jó fizetésben van, a fia is
dolgozik, s az öreg nem kap
semmit. Még azt a 7 árat sem kaptuk,
ahol krumplit lehetett volna termelni...
DACZÓ KATALiN
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NÉPSZERŰ LAPOS FEJEK A NÁDON
- folytatás az első oldalról -

Az idei káposztavágásra – régi szokást elevenítve
fel –, meghívottként jöttek a karcfalviak, gábor tibor
karcfalvi polgármester vezetésével. A karcfalvi és
jenőfalvi gyerekek alkotta fúvós zenekar több rendben is
gyönyörködtetett előadásával.
A helyi iskolás gyerekek erre az alkalomra
rajzkiállítással jelentkeztek. A rajzok bizonyították, hogy
határtalan a gyerekek képzelőereje, fantáziája. A legjobbnak minősített rajzokat díjazták.
A káposzta termesztése mellett a helyiek azt is bizonyították, hogy ízletes ételeket is tudnak készíteni ebből

A jó káposztatermés és eladás eredményeként csak
remélni lehet, hogy jövőben kevesebb föld marad parlagon a Nádon. A helyi tanács az ünnepség után fel is mérte az idén meg nem művelt földeket és hamarosan
felszólítják ezen területek tulajdonosait, hogy jelezzék mi
a szándékuk a következőkben a földdel. A Szépvízi polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájának adatai szerint
idén tizenhat és fél hektáron 520 gazdának van parcellája.
A káposztatermelésről dokumentum-film is
készül, ami a későbbiekben a nádi káposztatermelés
népszerűségét növelheti. ferencz tibor polgármester arra
bíztatta köszöntőjében a fiatalokat, hogy őrizzék meg ezt
a hagyományt. (D. D.)

a vitaminban gazdag eledelből. Akinek került valami
disznóság is az üstjébe a káposzta mellé, nem győzte
merni a tányérokba az ételt. Úgy tűnt, sokan megéheztek
a vágás során. Szó, ami szó sokan szomjukat is oltották
volna, de az otthonról hozott pálinka és bor mellett sörcsap
nem volt a Nádon.
Az idei ünnepi sokadalom alatt több helyi termelő
is kínálta portékáját, így volt káposzta savanyúság, érlelt
sajtok, kőttes tészták, lángos, ribizli lekvár és szörp, méz,
hentes termékek. A karcfalvi vendégek magukkal hozták
a helyi fazekast is, aki ízléses cserépedényeket kínált
eladásra.

A rajzkiállítás díjazottjai:
I. hely: Nagy Márta IV. osztály;
II. hely: Szőcs Szilárd III. osztály;
III. hely: rancz roland III. osztály.

Nagy Márta IV. osztály

A káposztás ételek főzőversenyének fődíját a szépvízi ifjak
Szépít nevű csapata nyerte el, második lett a Szépvíz Községbeli
Nők Klubja, a harmadik díjat pedig a Cserebojtos főzőcsapat
érdemelte ki. Különdíjban részesült az újkígyósiak csapata.
*
Az ünnepséget támogatták a község közbirtokosságai és
Hargita Megye Tanácsa.
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ELcSERÉLt NÁDi
KÁPOSZtAFÖLD tÖRtÉNEtE

Hogy mióta is termesztik Szépvízen a Nád
dűlőben a káposztát, arra vonatkozólag nagyon nehéz
lenne pontos történelmi adattal szolgálni, és igen merész
lenne feltételezésekkel élni. De bizonyára őseink hamar
felismerték a jó termőtalaj adta lehetőségeket, és
használták a területet a jó káposzta termesztésére. talán
éppen ennek köszönhető, hogy ez a terület értékesebbnek
számított a többi szántóföldnél. ebből adódik, hogy nemcsak szépvíziek, hanem a szomszéd falvak lakói is vásároltak,
avagy cseréltek földet a Nád dűlőben. Még a csíkszentmiklósi plébánosnak és az egyházi alkalmazottaknak is
volt káposztatermelésre alkalmas földje, amely nagy
értékkel bíró területnek számított századokkal ezelőtt is.
egy 1936-os, a gyulafehérvári érseki Levéltárban
található peres ügy kapcsán bukkantam rá egy 1748-ban
kötettett földcsere dokumentumára, amely Miklós józsef
szépvízi lakos és a csíkszentmiklósi plébánia között jött
létre. talán ez lehet az első ilyen formájú megemlítése a
„Szépvízi nádi káposztaföldnek”. A hitelesség kedvéért
hadd idézzek az 1748-ban kötettett szerződésből:
„Adjuk tudtára mindenik és a kiknek illik mostan
és jövendőbelieknek ezen contractuális levelünknek
rendiben, kik vagyunk ezen dologban kézen fogot köz –
bírák ugy mint, felcsik székben Sz. Mihályon lakó mostan
actuális plébános T. Bodó Tamás és Ferencz és ugyan
mostan Sz. Mihályon kántor Ványolós Péter deák., hogy
midőn volnánk in anno 1747 7-bris az említett székben Sz.
Miklóson plebániális háznál, jövének mi elönkbe két
részről való személyek, ugy mint felcsik széki Miklós
József deák Nobs: Szentmiklós megyéjének cantora,
másrészről az említett nemes Szentmiklós megyéje

egyezségéből és akaratából a nemes megyének Sp. Megyebírája, Miklós Albert uram. Nos három faluból át több
hitves megyebírákkal és megye esküttivel együtt. Borzsova
részéről Abos Ferenc Uram Nbs. Tamás János, Sz. Miklós
részéről Czáka Ferenc. Gegő István. Szépvíz részéről:
Bíró János, Páll János, nekünk kezeket béadván tönek Ő
kegyelmek ily örökös és megmásíthatatlan Contractust.
Ada a fennt nevezett Miklós József Uram Szépvízen a
falukertjében lévő Nád nevű helyen egy darab örökös
helységet káposzta földnek a mindenkori actuális plébános
és mester számára (…). Ezért N. Szentmiklós megyéje ada
Kegyelmének Sz. Miklós között egy belső örökös megye
jószágát, melyet Szentmiklósón lakó becsületes plébános
uramék mesterekkel együtt birtak (…). Ezen Conctractus
és csere tetszik az actuális Plebánusnak T.P. Ambrus Mihály Uramnak ratihabealva a nemes megye előtt. Melyről
is a nemes Megye evictiot fogada sub P. flo 30 idest
harmincz, hogy megmenti. Mely dolgok így menvén mű
előttünk végbe, Mű is igaz hitünk szerint megirtunk és
szokott pecsétünkkel meg is pecsételtünk.

Szőcs Szilárd III. osztály

Rancz Roland III. osztály

P. Tlo Prac Bodo
Plebanus Csik Sz,
Mihályiensis. m . p.

Petrus Stephanus Ványolos PP.
superioris Csik. Pago Göröcsfalva
P. t. Rector Sz. Mihályiensis.”

1901-től ezt a földet a mindenkori szépvízi plébános használta egészen 1962-ig, amikor azt államosították.
Még az államosítás előtt 1957-ben a szépvíziek három
vagon káposztát gyűjtöttek a gyulafehérvári teológia részére.
GÁL HUNor

OLVASSA SZÉPVÍZ KÖZSÉg iNtERNEtES HONLAPJÁt A WWW.SZEPViZ.Eu cÍMEN
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ÜNNEP OKtóBER ELEJÉN

Mi magyarok és keresztények október 6, 7 és 8-án emlékezünk és ünneplünk. Van abban gyász,
mint annyiszor a magyarság történelmében, de van ünnep, felemelő élmény és reménység, jövőbe néző
bizalom. De miről is szól ez a három ünnep?

i. 1949. október 6-án végezték ki Aradon a tizenhárom tábornokot

Ahol a Maros már szinte elhagyja a várost és
Újarad felé veszi útját, a bal parton húzódó lapályon
szürke gránitoszlop hirdeti a tizenhárom ’48-as tábornok
vértanúságát.
1849. október 6-án egyik lagalávalóbb, legbecstelenebb tettét hajtotta végre a császári reakció. Megfelelő
katonai intézkedések után, szoros őrizet mellett, ezen a
hajnalon kísérték az aradi vár falai alá a magyar szabadságharcosok tizenhárom tábornokát. Az akasztófa és a
puskagolyó előtt, mind a tizenhárom aradi vértanú
önérzettel utasított vissza minden vádat és vállalta a halált
tetteiért. Ők azok, „Kik érted haltak meg, szent Világszabadság!”(petőfi Sándor)
Aulich Lajos pozsonyban született 1792-ben, a
szabadságharc egyik legidősebb hadvezére volt. „A köte-

lességtudás és jellemszilárdság maga volt, nem is említve
egyéb hadvezéri tulajdonságát.” (Irinyi Dániel)
Damjanich János a szabadságharc legmarkánsabb
egyénisége. Katonái így énekeltek róla: „Damjanich a
vezérünk a pokoltól sem félünk…” 1804-ben született a
bánsági
Sztasza községben, horvát nemzetiségű.
Dessewffy Arisztid „Lovagkorba illő hős, aki nemes
dicsvágyat helyezett abba, hogy egy sorsa legyen társaival,
pedig menekülhetett volna.” – írja róla Márki Sándor
történész. felvidéken, Csákányban született 1801-ben.
Kiss Ernő középtermetű, izmos férfi volt, igazi katona.
temesváron született 1800-ban. Knézich Károly horvát
származású, 1808-ban született Veliki gergyevicen.
Lahner györgy Besztercebányán született 1795. október
6-án, születésnapján végezték ki. Lázár Vilmos igaz hazafi volt, 1815-ben született Nagybecskereken. LeiningenWesterbug Károly német származású herceg volt,
1819-ben a hesseni Illenstadtben született. Nagy-Sándor
József Nagyváradon született 1804-ben. Pöltenberg Ernő
bécsi születésű, osztrák katonatiszt, aki a magyar szabadságharc mellé állt. Schweidel József zomborban született
1796-ban, előkelő családban. török ignác 1795-ben
született gödöllőn. A várak megerősítését végezte katonai
mérnökként tevékenykedett. Vécsey Károly 1807-ben
született pesten.
„A sírotoknál tiszteleg
Szabad országok harcos népe…” (Hajdú zoltán)
Életük, haláluk példaértékű, emlékük legyen áldott
mindörökké!

ii. Az 1571-es lepantoi győzelem tiszteletére, a Rózsafüzér
Királynőjének ünnepe

Lepantonál 1571-ben zajlott az egyik legnagyobb
tengeri csata, amit a földközi-tengeren vívtak. Kétszázötven török gálya, száz keresztény, főleg spanyol és
velencei gálya csapott össze. A tengeri csatában sok ezer
katona halt meg, sok hajó pedig elsüllyedt. A keresztények
fényes győzelme legalább egy időre visszaszorította a terjeszkedő török tengeri hatalmat. A
pápa és környezete a csata idején a rózsafüzért
imádkozta, hitük szerint az imádság is segítette
a győzelem kivívását A győzelem utáni örömmámorban a pápa ezt a napot, október 7-ét, a
rózsafüzér Királynője ünnepévé nyilvánította.
Azóta emléknapként ünnepeljük a katolikus

világegyházban. A keresztény csapatokat Don juan
d’Austria hadvezér vezette.
érdekes velejárója az akkori eseményeknek, hogy
a csatában részt vett az európa szerte híres Miguel de
Cervantes író is. A csatában veszítette el egyik karját.
Nagyon valószínű, hogy a nagy író
találkozása a csata során a kegyetlen halállal
indította el benne a Don Quiote című nagy
műve megszületését, melynek egyik sora így
hangzik: „a majd, majd országútja a soha
házára vezet” – vagyis a halogatás,
tétlenkedés semmi eredményt nem
fog felmutatni.
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iii. A Magyarok Nagyasszonya ünnepe
A Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary
Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a római pápa,
amikor Magyarország fennállásának ezer éves Millenniumát ünnepelte: 896-1896. ez az ünnep október 8-án van,
de csak erdélyben, mert a magyarországiak 1971-ben
tartott liturgikus reformjuk hozadékaként ezt az ünnepet
is Mária nevenapján (szept. 12) ünneplik.
Máriának a magyarság patrónájaként való
tisztelete már Szent István királyunk felajánlásával
elkezdődött, ezt azonban évszázadokon át Nagyboldogasszony (aug. 15) napján ünnepeltük. A szepeshelyi
székesegyház egyik falképén tamás esztergomi érsek
ajánlja fel a koronát a Nagyasszonynak ezzel a felirattal:
„Hozzád sóhajtunk kegyes szűz, ha nem vezetsz,
eltévedünk, taníts hát, hogy mit tegyünk. rajtam és enyéimen könyörülj. 1316”
főleg a törökök elleni csatákban, hadjáratokban
kap különös hangsúlyt a Magyarok Asszonya kiáltás, invokáció. Vásárhelyi András ismert énekében már így szól
Máriához:
„Halottaknak megszabadejtója,
törököknek megnyomorejtója,
Királyoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.”
Cantus Catholici egyházi énektárunk egyik éneke pedig
így hangzik:
„esedezz értünk Isten szüléje,
régi magyarságnak te valál őrzője,
Légy minden jónak megszerzője.”

Lipót király a bécsi Szent István-székesegyházban
ünnepélyesen hálát adott az Úrnak, hogy a Magyarok
Nagyasszonyának közbenjárására megengedte az országnak a törökök alól való felszabadulást. A király
ugyanakkor megfogadta, hogy az elpusztult templomokat
felépíti.
Befejezésül Dessewffy Sándor csanádi püspöknek
Máriaradnán 1895. őszén a Millennium előtti évben elhangzott felajánlását idézem: „Könyörülj hazánkon és
áldd meg nemzetünket, hogy Szent István koronájában és
az ő erényeiben egyesüljünk valamennyien, kik tagjai
vagyunk az általa alapított és a te égi oltalmad alá
helyezett Magyarországnak. óvj meg bennünket az elsatnyulástól, a pártvillongásoktól, a hazát bontó vallástalanság mételyétől. Válságos időben közeledünk itteni létünk
másodezredének küszöbére. De te, ki a múltban honunkat
háborúkban diadalra vezetted, békességben fejlesztetted,
viszályokban, éhségben és ragadós nyavalyákban elpusztulni nem engedted, ki sok szükségeinkben segítettél,
szorongatásainkban oltalmaztál, a szerencsétlenségtől
megóvtál, örömünkben, bánatunkban mindig mellettünk
állottál: légy áldott mindezekért és az új évezredben se
hagyj el minket. Kelj föl mellettünk szent fiadnál,
Boldogasszony és ne engedd, hogy a mi hazánk,
nemzetünk boldogabb jövője fölött valaha kétségbe
essünk.”
GÁbor ZoLTÁN
plébános

MINDeNSzeNteK ÜNNepe éS HALottAK NApjA

November elseje mindenszentek ünnepe, november másodika pedig a halottak napja a
keresztény világban. Aki tehette ezeken a napokon felkereste elhunyt szeretteinek sírját,
gyertyát, mécsest gyújtva emlékükre.
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A MÉHNyAKRÁK- OKtóBER, A MELLRÁK ELLENi
KÜZDELEM HóNAPJA
SZŰRÉSRŐL
Az Amerikai ráktársaság
egy nagy gyógyszergyártó céggel
együttműködésben, 1985-ben
javasolta, hogy októbert nyilvánítsák a mellrák elleni
küzdelem nemzetközi hónapjává.
Nem véletlenül, ugyanis a mellrák a nőknél leggyakrabban
előforduló rosszindulatú daganat,
a tüdőrák után a leggyakoribb
elhalálozási ok. Megjelenése
növekvő tendenciát mutat, főleg
az idősebb korosztálynál.
októberben fokozódik az
illetékes
egészségügyi
intézmények, civilszervezetek kampánya, melynek fő célja: a nők
minél szélesebb körű tájékoztatása e félelmetes betegségről,
annak tudatosítása, hogy a korai
felismerés, – ami rendszeres önvizsgálattal, önellenőrzéssel, az
évenkénti orvosi szűrővizsgálaton, egy-két évente mammográfiai vizsgálaton való részvétellel
megvalósítható –, a gyógyulás
alapvető feltétele. Amennyiben az
önvizsgálat
során
csomót,
tömörülést tapintana, akár a mellben, akár a hónaljárokban, illetve
bármilyen egyéb elváltozást
fedezne fel, haladéktalanul a
háziorvoshoz vagy nőgyógyász
kezelőorvoshoz kell fordulni!
Mint minden más daganatos betegség előfordulását, a
Dr. ViKÁriUS KÁroLy mellrák gyakoriságát is csökkenti
családorvos az egészséges életmód: a rendszeres mozgás, egészséges táHA L L gA S S A
plálkozás, a megfelelő testsúly
A S Z É PV Í Z R Á D i ót
megőrzése, az alkohol és a do-

A második országos méhnyakrákszűrési program kezdődik el hamarosan
megyénkben is. tulajdonképpen egy négy
évre kiterjedő egészségügyi screening programról van szó, amely a lakosság széles
spektrumát fogná át. A programot az európai
Unió szorgalmazta.
Az első lépcső a 25-64 év közötti
nőket érinti. A méhnyakrák-szűrésre bárki jelentkezhet ebből a korosztályból, függetlenül
attól, hogy rendelkezik-e egészségügyi biztosítással vagy sem. Hargita megyében a
családorvosok fele fog részt venni ebben a
programban. Szépvíz község ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen
mindkét családorvos jelentkezett a szűrésben
való részvételre és sikeresen elvégezte az erre
kiírt tanfolyamot. így, gyakorlatilag az eddig
közöltekkel ellentétben, minden 25 és 64 év
közötti női lakos a saját családorvosánál kell
jelentkezzen, aki majd kiszűri azokat a személyeket, akik nem vehetnek részt a programban. tehát, senki nem kell külön feliratkozzon
a saját családorvosánál, hanem egyéni megegyezés alapján vizsgálatra fog jelentkezni,
több mint valószínű, abban a hónapban,
amikor született. Sajnos, ezt a tevékenységet
nem végezhetjük a rendelési program idején,
ezért majd a szűrés beindulásakor külön
fogjuk közölni a megfelelő időpontokat. A
vizsgálat részéhez tartozó kenetminta levétel
nagy
valószínűséggel
Szépvízen
is
elvégezhető lesz. erről pontos információt
külön a családorvosoknál lehet majd
megtudni a szerződéskötések után.

www.szepvizradio.info

hányzás kiiktatása. Statisztikai elemzések
kimutatták,
hogy
gyakrabban fordul elő a mellrák
azoknál, akiknek a családjában
már előfordult ilyen betegség, de
azoknál is akik elhízással küzdenek.
romániában az egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére a megyei
közegészségügyi igazgatóságok
mellrák elleni küzdelmének jelszava: Nem vagy egyedül –
együtt sikerül!
Ne feledjük: ha figyelünk
magunkra és rendszeresen járunk
szűrővizsgálatra, a korai felismerésnek köszönhetően a mellrák
gyógyítható! A gyermekvállalás
és a szoptatás is csökkentheti a
mellrák
kockázatát,
ami
különösen fontos azoknak,
akiknek közeli női hozzátartozóinál előfordult mellrákos
megbetegedés. Ugynakkor, ha
egészségesen élünk, nagyban
hozzájárulhatunk a
mellrák
kialakulásának megelőzéséhez is.
SZAKÁCS ADÉL
Nők Klubja
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AZ ELŐKÉSZÍtŐ OSZtÁLy
Az előkészítő osztály egyfajta átmenet az óvoda és iskola
között. Célja, hogy felkészítse a gyerekeket a közösségi életre és fejlessze kommunikációs készségeiket. Az előkészítő osztályban a
következő tanórák vannak:
·
Anyanyelven folytatott kommunikáció,
·
román nyelvű kommunikáció,
·
Matematika és környezetismeret,
·
társadalmi nevelés,
·
Személyiségfejlesztés,
·
ének-mozgás,
·
testnevelés és sport,
·
Vizuális nevelés és kézimunka,
·
opcionális (választott tantárgy), a szépvízi osztály esetében
angol nyelvű kommunikáció.
fontos, hogy interdiszciplinárisan zajlik az oktatás, a tantárgyak nincsenek elhatárolódva egymástól, hanem ezek összehangolásával folyik az oktatás. példaként említhetjük az anyanyelven folytatott
kommunikációs foglalkozást, – ez a domináns tantárgy –, ami nem azt
jelenti, hogy csak ezzel foglalkozunk 35 percen át, hanem beviszünk
más területekről is ismereteket. (matematika, ének-mozgás stb.) Az
interdiszciplináris foglalkozás egy olyan komplex tevékenység, olyan
tantárgyközi kapcsolatteremtés, amely a kooperatív tanulás által
elősegíti az együttműködést, az információk kombinálását. ez a
tanulási forma a tanulók érdeklődési körét helyezi előtérbe, gyermekközpontú, rugalmas időbeosztású, egyéni fejlettségi szintre alapoz,
és a gyermek problémamegoldó képességét fejleszti.
A szépvízi előkészítő osztályba 19 gyerek jár. Ők már az új
program szerint végzik az iskola első évét. A szokásos tanrenden kívül
októberben egy érdekes látogatást is tettünk. A Hargita Megyei
Szociális és gyermekvédelmi Igazgatóság meghívására, ami
működésének 15. évfordulóját ünnepelte, a Csíkszépvízi ápoló
gondozó Központ nyílt napjára látogattunk el. A központ lakóinak bemutattuk janikovszky éva Ha én felnőtt volnék című darabját. Az ünnepségen a szépvízi iskola más osztályai is köszöntötték a központ
lakóit. ezúton szeretném megköszönni a meghívást a vezetőségnek,
reméljük mosolyt csaltunk az idős nénik és bácsik arcára!
FErENCZ rÓZÁLiA
tanítónő
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Kedves csíkszépvíziek!
tánczos Barna vagyok, az rMDSz
szenátorjelöltje az önök körzetében.
36 éves vagyok, házas, két gyermek
büszke édesapja. Csíkszentkirályon születtem,
és mai napig ott élek családommal. Csíki
lakosként pontosan ismerem az önök gondjait, problémáit.
Itthon gazdálkodom, ám közgazdászként is dolgoztam magánvállaltoknál,
majd 2005-től az rMDSz kormányzati
csapatát erősítettem. Szállításügyi államtitkári
mandátumom alatt indult el a Székelyföldet
átszelő 200 kilométeres útszakasz teljes
felújítása.
2008 óta a hazai hokiszövetség elnöke
vagyok, a román nacionalisták erőteljes támadásai, lejáratásai ellenére sem adtam fel
székely nemzeti sportunk képviseletét.
Az őszi parlamenti választásokon
szenátori tisztségért indulok. gazdasági
szakemberként és mezőgazdasági vállalkozóként a saját bőrömön tapasztalom, milyen
gondokkal küszködnek azok a termelők, akik
tisztességesen akarnak megélni.
én itthon maradtam, itthon gazdálkodom, itthon látom családom és
közösségünk gyarapodását, jövőjét.
Nap, mint nap azért dolgozom, hogy
kiszámítható és biztonságos jövőt építsünk
Székelyföldön.
Ismét fontos döntés előtt áll erdélyi
magyar közösségünk. Másfél hónap múlva,
december 9-én az önök döntésén múlik, hogy
az rMDSz fiatal csapatával együtt Székelyföld érdekében folytathassam a megkezdett
munkát.
Számítok a támogatásukra!
tisztelettel:
TÁNCZoS bArNA
szenátorjelölt
A Nyírő józsef általános Iskola
vezetősége ezúton szeretné felhívni a szülők
figyelmét, hogy a közös szülői értekezletekre folyó év november 14-én kerül sor
Szépvízen és 15-én Csíkszentmiklóson,
mindkét faluban 16 órától.
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RÉgi REcEPtEK

KiFEStŐ

Málépitán
Hozzávalók:
4 tojás
1 csésze cukor
1 ½ csésze liszt
1 ½ csésze puliszkaliszt
1 csésze tej
½ csésze olaj
1 sütőpor, pici só.

A tojások fehérjét a cukorral habbá verjük és a többi hozzávalóval összekeverjük, megsütjük. tetejét megszórjuk porcukorral,
de kínálhatunk mellé lekvárt is.

Jó étvágyat!
TímÁr ANNA

Szeretnénk minden hónapban egy-egy olyan receptet megjelentetni,
amelyet már csak az idősebbek ismernek.
Várjuk olvasóink receptjeit!

LÁtOgAtÁS ÚJKÍgyóSON
Alföldi testvértelepülésünk meghívásának eleget téve, 2012. augusztus 20-án Újkígyóson emlékeztünk meg államalapító Szent István
királyunk és az Új kenyér ünnepéről. Az ünnepi rendezvénysorozatra,
ferencz tibor polgármester kíséretében, a szépvízi pozdor és a szentmiklósi Cserebojtos néptánccsoportok tizennégy táncossal utaztak el.
Az augusztus 20-án tartott ünnepség változatos programmal várta
az érdeklődőket. Kilenc órától ünnepi szentmisére került sor, majd a
település egyik emlékhelyénél, a Hazaváró emlékkútnál, ünnepi beszédek
hangzottak el. A rendezvény egyik szónoka ferencz tibor polgármester
volt. A köszöntőket követően megszentelték az idei év első kenyerét és
kitüntették Újkígyós díszpolgárait. A délelőtti ünnepségen a szépvízi táncosok rövid előadására is sor került.
Az ünnepi ebéd elfogyasztása után, kiállítás-megnyitóra, majd a
Borostyán bábcsoport előadására került sor. Az érdeklődők szurkolhattak
az erős ember verseny, vagy a Ki mit tud? vetélkedő résztvevőinek, de
gyönyörködhettek a kutyakiállításon felvonultatott ebekben is.
Községünk tánccsoportjai esti előadás keretén belül, 19 órától léptek fel.
Két tájegység, a Sóvidék és Csík táncait mutatták be.
Az Újkígyóson töltött hétvége alatt az ópusztaszeri Nemzeti
történeti emlékparkba is ellátogattunk, ahová vendéglátóink szerveztek
kirándulást, hogy még kellemesebbé és tartalmasabbá tegyék ott
tartózkodásunkat.
NAGy ÁrPÁD

felkérjük olvasóinkat, hogy
amennyiben tudnak olyan
rendezvényről, eseményről, amely
községünkben fog megrendezésre
kerülni, jelezzék azt
szerkesztőségünknek.
V Á R J u K Í R Á S A i K At A
nadisuttogo@gmail.com
cÍMRE

Vicc-SAROK
KOVÁcS KÁROLytóL
Bemegy a székely legény a
kovácsműhelybe, ahol a kovács éppen
patkókat készít. elgondolkodva a földről
felvesz egy patkót és villámgyorsan el is
dobja.
– Mi az józsi, ejsze forró? – kérdezi a kovács.
felel a legény:
– á, dehogy, csak én ilyen gyorsan nézem
meg a patkót.

