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Szól a Szépvíz FM a 101,7 Mhz-en
A Szépvíz rádió online 2011. december 4-én indult útjára a világháló segítségével Balázs Zsombor és Páll Zoltán kezdeményezésére, valamint a Szépvízért Egyesület,
illetve a helyi Önkormányzat támogatásával. A radió több
mint hét éven át működött 24 órás műsorszórással, amelyben változatos zenei kínálattal töltötte ki a mindennapjainkat, és hetente három-négy alkalommal szórakoztató és
tartalmas műsorokat is sugárzott.
Mára már a Szépvíz Rádió nem csak internetes felületen hallgatható, ugyanis 2018. június 6-án frekvenciát
nyert Csíkszereda és környékére, és ezáltal sugárzási
lehetőséget kapott a 101,7 Mhz-en.
Egy kicsit visszatekintve a rádió interneten való működési időszakára, nem volt könnyű az indulás, de úgy
gondolom, hogy Zsomborral nagyon gyorsan megtaláltuk a megoldásokat az akadályok elhárítására. Már az
első naptól kezdődően csatlakozott hozzánk Ladó
Tünde, akinek segítségével élő műsorokat is tudtunk
közösen készíteni, ami nagy lépés volt a rádió életében.
A rádió online csapata a későbbiekben egy újabb taggal, Becze Saroltával bővült, aki az Egészségpercek
rovatot készítette.
Az idő múlásával a rádió online hallgatóinak tábora
egyre nőtt, és négy év elteltével már Csíkszeredában és a
környező településeken is rendszeres hallgatókra találtunk
sőt, az anyaországból, illetve más európai országból is
kaptunk hallgatói visszajelzéseket. Ekkor jött az ötlet,
hogy a rádiót ultrarövid frekvencián is meg kellene szólaltatni, hiszen volna rá igény.
András Róbert segítségével 2015 őszén megírtuk és
benyújtottuk az első kérést a Romániai Audiovizuális Tanácshoz (CNA) frekvenciára, amire akkor sajnos nem vá-

laszoltak. Ennek ellenére nem adtuk fel a próbálkozást,
és egészen a 2018-as év elejéig minden évben két kéréssel
fordultunk az illetékes szervekhez. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, ugyanis 2018 április közepén Csíkszereda területére szabad frekvenciát hirdettek meg, amelyre
öt bukaresti adó mellett mi is pályáztunk, és szintén ez év
júniusában megnyertük a 101,7 Mhz-en való sugárzás
jogát, amit kilenc évre kaptunk meg. Hatalmas előrelépés
és öröm volt ez számunkra, hiszen először kaphatott egy
vidéki, kis online rádió magyar nyelven sugárzó frekvenciát városra.
A beüzemelési folyamatok elkezdése után új stúdióba
költöztünk. Ennek helyét Szépvíz Község Önkormányzata ajánlotta fel, amit ezúton is köszönünk, továbbá a különböző programok és az antenna berendezésének
megvásárlására támogatást kaptunk szintén a helyi önkormányzattól, a Szépvízért Egyesülettől, valamint községünk közbirtokosságaitól, amit a rádió és lakóközösségünk nevében is szeretnénk megköszönni.
Egy FM rádió beüzemelése, működtetése, valamint a
műsorok szerkesztése, fenntartása jó kis csapatot igényel,
amely csapattal a Szépvíz FM már jelenleg is büszkélkedhet.
A csapat lelkes tagja lassan már egy éve Czáka Orsolya
is, aki mindennap friss zenei hírekkel várja a hallgatókat,
ezenkívül hetente egyszer a Megálló című műsorral is jelentkezik, amelyet csütörtökönként 15 és 17 óra között
hallhatnak az érdeklődők. Becze Sarolta az Egészségpercekben hasznos tanácsokkal segít megőrizni egészségünket, jó közérzetünket.
Folytatás a 3. oldalon.
PÁLL ZOLTÁN
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KÖZéRDEKű iNFORMáCióK
SZéPvíZ KÖZSég ÖNKéNTES TűZOLTóALAKuLATA A 0761130217-ES
TELEFONSZáMON HívHATó.

Orvosi rendelők községünkben
dr. Vitos Erika családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
Kedd, csütörtök – 8–13 óra között
Telefonszám: 0266-325110.

dr. Vikárius Károly családorvos
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
Kedd, csütörtök – 11–15 óra között
Telefonszám: 0266-325213.
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éRTESíTŐ
Az RDE Huron kft. értesíti a lakosságot, hogy a szemétszállítási díj 2019. február 1-jétől 6,59 lej/személy/
hónap+áFA.

Karate edzőtábor márciusban
2019. március 29-30. között harmadik alkalommal látogat Szépvízre a többszörös karate világ- és Európa-bajnok, Sensei Roberto Clemenza (7 Dan). A kétnapos
szeminárium során a karate mellett önvédelmi és kickbox
technikákat is elsajátíthatnak a résztvevők. Az olasz karatemester által vezetett edzőtáborba szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt gyakorolt stílusirányzattól,
kortól és övfokozattól függetlenül. Részletes program és
minden egyéb információ a csapatunk Facebook oldalán
található: www.facebook.com/SicSzepvizKarateDo/.

gyógyszertár
Szépvízen a gyimesi út 59 szám alatt minden hétköznap
8–16 óra között van nyitva a Matricaria gyógyszertár.
Telefonszám: 0266-325283.

AnyAKönyV
– 2019. február
születések:
Szépvíz – Bogos Katalin, Szakács-Erős Mihály
Csíkszentmiklós –
Csíkborzsova –
Elhalálozás:
Szépvíz –
Csíkszentmiklós – Szabó Balázs,
Csíkborzsova – Todor Margit, Todor ignác, geréd Erzsébet,
Demeter Anna, imre Erzsébet
Bükkloka – Bucur Bucur, Karácsony Péter
szépvíz Község Polgármesteri Hivatalában házasságot
kötöttek:
Sárig árpád és Keresztes Anna
ghicajanu Tibor és Szakács Emilia
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: András Róbert, András ildikó, dr. Balogh Attila, Császár Klára, Demeter Emőke-gizella, Ferencz Angéla, gábor Zoltán,
györgy Mihály-Levente, incze Sándor, Kenéz Szilárda-ágnes, Kovács Károly, Kovács Teréz, Lakatos istván, Németi Katalin, Szakács
Adél, Szatmáry Domokos-Zsolt, Tamás Tünde, dr. vikárius Károly, dr. vitos Erika, Zakariás istván, Zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. Korrektúra: Ferencz Márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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Folytatás az 1. oldalról.
Balázs Zsombor a rádió technikai részéért felel, valamint minden pénteken és szombaton este Mix műsorával
szórakoztatja a napjaink zenéit kedvelőket. Pál Zoltán
Csíkszeredából minden hétköznap délután 3 és 5 óra között a Napi dózis című műsorral jelentkezik, valamint jómagam, Páll Zoltán, Szépvízről, minden hétköznap reggel
ébresztem a hallgatókat a Pitymallat című műsorral.
A Szépvíz FM február 13-tól hallgatható a nap 24 órájában Csíkszeredában és környékén a 101,7 Mhz-en, min-

den órában friss hírekkel, valamint a 70-es, 80-as, 90-es
és a 2000-es évek jó zenéivel.
A rádió csapatát a jövőben is szeretnénk még bővíteni
helyi, fiatal tehetségekkel, akikkel együtt még változatosabban szórakoztathatjuk a Szépvíz FM hallgatóit.
Ezúton is hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki bármilyen formában segített és támogatott.
Elérhetőségeink: Tel: 0759101107.
E-mail: szepvizfm@gmail.com

L

Március 15-i ünnepségek programja a községben
BoRZsoVA
930
Szentmise
Ünnepi műsor és koszorúzás az emlékműnél.
CsÍKsZEntMiKLós
1100 Szentmise
Ünnepi műsor és koszorúzás a hősök emlékművénél.
sZÉPVÍZ
1800

Szentmise
Ünnepi műsor és koszorúzás az 1848-as emlékműnél.

PÁLL ZOLTÁN
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vi. Csíkszentmiklósi
Kolbászfesztivál
idén hatodik alkalommal sikerült megszervezni a kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson. Ahogy eddig is minden
évben, idén is egy közösségi szervezés volt, ahol a gyulai
Öreg Hentesek mellett főszervező volt a csíkszentmiklósi
ifjúság, a Csíkszentmiklósi Hentes csapat, a Csíkszentmiklósi idősek Klubja, a Csíkszentmiklósi Önkéntes Tűzoltók és a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság. Az idén 33
csapat vett részt a rendezvényen, és 46 különböző kolbászt kóstolhattak meg a rendezvényre látogatok.
Több versenyszám is volt, úgy csapatok, mint egyéni
indulók számára. Községünkben maradt sok kupa, úgy az
egyéni, mint a csapatversenyekben. A láncfűrész bajnoka
Szabó Barni lett Csíkszentmiklósról. A fejszeforgató mester pedig Erős Csaba szintén Csíkszentmiklósról. A legjobb szalonna mesterének idén a szépvízi Szakács
Magdolnát választotta a zsűri, a legjobb füstölt kolbász
díját pedig Benedek árpád vitte el gyergyóból. A csapatversenyeken a legjobb asztalterítés díját a Faluvégi Menyecskék nyerték el, de a legjobb helyben töltött kolbász
nagydíját is ők vitték haza. Az összesített versenyben a
harmadik helyet a Szörcsei Szabadtűzi Lovagrend második csapata foglalta el, a második helyet a Faluvégi
Menyecskék, az első díjat és egyben a vándorkupát is,
amit a Borvizesek csapata őrzött meg 1 évig számukra, a
Szörcsei Szabadtűzi Lovagrend első csapata vihette haza.
Mindeközben a színpadon táncoltak a Csíktaplocai
ifjak, felléptek a Csíkcsomortáni Lármafa Színjátszócsoport tagjai és a Felsőboldogfalvi Szépkorúak Csapata,
akik Hófehérke és a hét törpe feldolgozott történetével ismertettek meg, illetve szórakoztattak bennünket. A rendezvényen, bár egy kicsit hidegebb volt az idő a
kelleténél, mégis a jókedv és jó hangulat uralkodott, és
kijelenthetjük, hogy a kolbász mellett a pálinkának is
nagy kelendősége volt.
Nagyon sok embernek tartozunk hálával, a fent említett
szervező önkéntesek mellett, ott volt nagyon sok jóindu-

latú ember, akik úgy érezték, tenni kell a közösségért.
volt, aki kérés nélkül letakarította a havat a pályáról, mert
látta, hogy erre szükség van, a csíkszentmiklósi fogatosok
önzetlenül vitték körbe vendégeinket lovasszánnal kisfalunkban és a környékén, volt, aki arra figyelt, hogy a portyázók ne lovasítsanak meg semmit. Egy ilyen rendezvény messze viszi kisfalunk hírnevét, ez biztos, de nincs
jobban eső érzés annál, mint amikor látjuk, hogy többen
is magukénak érzik ezt a rendezvényt, és látják azt, hogy
szükség van segítségre, és hívás nélkül is ott vannak, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy nekünk közösen jobb legyen.
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A rendezvényen természetesen az adakozásnak is
megvolt a helye. A Csíkszentmiklósi Önkéntes Tűzoltók az általuk készített ízletes szál kolbászt felajánlották a Szépvízi Szent Család gyermekotthon gyermekei
számára, így árverésre került. végül Pál gábor 600 lejért vette meg a kolbászt, amelyet az összeggel együtt
eljuttattak a gyermekotthonba. A Csíkajnádi Önkéntes
Tűzoltók is csatlakoztak, ők a kolbászházukat ajánlották fel a gyermekotthonnak.
ugyanakkor nincs rendezvény pénz nélkül, és nincs
pénz támogatók nélkül. Nagyon szépen köszönjük támogatóinknak, hogy idén is mellénk álltak, reméljük hűek
maradnak a jövőben is ezen szokásukhoz. A rendezvényt
anyagilag támogatta Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala, a Szépvízért Egyesület, a Szépvízi Közbirtokosság, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Henorag, a
Zoo&Com, a Hargita Sör, a Dekaunion Magyarországról,
a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság, az Amigo&intercost,
a BallPowerTools, a Pseudotsuga, Bara Csaba, a Bocskor
Pékség, a BSS sofőriskola, a Cactus SRL, Dop Poppy Pizzéria, a gondűző ABC, a Kishavas Panzió, Pál Prodex, a
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Pogányhavas Kistérségi Társulás, a Sarki Disco, a
Szakács Prodlemn, a Csengő Tejszövetkezet. A design
felelősünk a graffiti paper and print volt. Az örök médiapartner pedig a Szépvíz Rádió.
Köszönjük a részvételt, a sok segítséget és reméljük,
hogy mindenki egy csodálatos napot tudhat a magáénak
segítségünkkel.
ANDRÁS RÓBERT

udvarhelyszéki idősek legnagyobb farsangi mulatsága
A Csíkszentmiklósi Lila Krizantém (Csie) idősek
Klubja első alkalommal vett részt a gyulafehérvári
Caritas Családsegítő Szolgálata által szervezett, immár
hagyományossá vált udvarhelyszéki idősek közös farsangi mulatságán. A bál résztvevői mintegy 20 településről érkeztek és több mint félezren voltak.
A közös farsangi mulatságnak egy-egy klub vállalja
a házigazdaságát. idén a zetelaki idősek mentálhigiénés
csoportjának tagjai fogadták kaláccsal, itallal és mosollyal az udvarhelyszéki és a vendég csíkszentmiklósi
kortársaikat.
Szintén hagyománnyá vált, hogy az idős csoportok
egy-egy produkcióval, dallal mutatkoznak be és kö-

szöntik egymást. idén a házigazda zetelaki csoport kezdte
a bemutatkozást, aztán szerre adták elő alkalmi produkcióikat a Farkaslaka község, Kadicsfalva-Bethlenfalva és
Székelyudvarhely, Máréfalva, Csíkszentmiklós, Felsőboldogfalva és számos más, udvarhelyszéki településen működő idős klub.
Az est további részében élőzene szórakoztatta a résztvevőket, miközben tombolákat is sorsoltak.
Egy életre szóló élmény volt számunkra részt venni
ezen az eseményen, reméljük jövőre is lehetőségünk lesz
ennek a társaságnak a tagjai lenni!
ANDRÁS ILDIKÓ

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket, valamint azokat a fotókat, amelyek
a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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KuLTÚRCSÜTÖRTÖK
2019. január 31-én Lövétel Lázár László, a Székelyföld
folyóirat főszerkesztője mutatta be Ferencz Imre
Válogatott versek című verseskötetét a polgármesteri
hivatal pincetermében. Az alábbiakban Fekete vince
költő, szerkesztő, műfordító ajánlóját olvashatják.

LASSÚág
Ferencz imre: válogatott versek
Ha csak ez az egyetlen egy verse volna, akkor is… ha
csak ez az egy… ültem a polyáni/kézdiszentkereszti udvaron, nyár volt, július, Egyed Péter haldokolt, épp azelőtt
beszéltem vele telefonon, de maradjon köztünk, kérte
tőlem, szomorú voltam, ne legyen publikus, kérte, hasi
karcióma, rák, mondta, de ne mondd senkinek, nem mondom, mondtam, aztán a polyáni udvarról, házról, a természetről kezdtünk beszélni, Mbappéról, fociról, minden
egyébről, csak ne arról kelljen, amiről, ültem ott, szomorú
szívvel, könyvekkel az asztalon, a Butu felől kellemes illatokat lengetett a szél, harangoztak is, talán délre, aztán
estére, miközben, mintha mi sem történne, nem állt meg,
működött tovább a világ, holott meg kellett volna állnia,
meg kellett volna rendülnie, mint ahogy én is megrendültem, miközben két kiselejtezett németországi kocsival felment, lement, megint fel, majd megint le a berecki gyors,
ültem két templomtorony közelében, egyik katolikus,
másik görögkatolikus, a domb karéjában, a kicsi ház udvarán, a borvíztől, a lerobbant borvíztöltődétől két-három
kőhajításnyira, a Szép emlékek nyugdíjas otthonná lett
borvíztöltőde épületétől két kőhajításnyira, és arra gondoltam, hogy ha csak ez az egy verse volna is imrének,
ha csak ez az egy, már akkor is, de nem csak ez az egy
volt/van, hiszen napok óta csak az ő könyveit olvasom,
az ő verseit, és folyton nőtt, növekedett előttem, s láttam
azt is már, hogy honnan, miből nőtt ki, honnan jött, honnan, miből tartott errefelé, felém is egyébként, honnan
jött, hová megy, éreztem, láttam, s hogy hatvanéves kora
után, mintha varázsütésre, megtáltosodott volna, lassúág!,
noha ott volt azelőtt is, minden mondatában, minden szavában ott volt, s jött ez a mutuj, ez a bütürmec kászonimpéri székely, ez a csapnyeső, ahogy Ferenczes szokta
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mondani, nem róla, másról, jött maga előtt görgetett düheivel, mérgeivel, haragjaival, át tudta volna harapni a
vasat is, át is harapta szerintem, mondom magamnak, jött
ez az ember, ez a költő, akinek ha csak ez az egy verse
volna is, ha csak ez, ez az egyetlen egy, akkor is ott volna
a helye, de hol is, kérdezem, de hol, vajon hol, ott, ahol
ott van, de ki, kérdezem, de kik, igen, ott vannak ők is, de
kik, kérdezem, mindegy, mert jött ez a költő, jött az
őszelő, jött a lassúág, jött ez a magányos, lassúág!, önmarcangoló, a keserű tapasztalatokat szívósan maga előtt
görgető, verseiben kitárulkozó, miért, hát nem úgy kell?,
költő, Ferencz imre, aki átharapja a vasat is, ha kell, az
egykori eszmék kiüresedését, jaj, a kommunizmus sanyargató évtizedeit, ajaj, görgetvén, taszítván, nyomván maga
előtt, vagy vonszolván, húzván, cipelvén maga után, az
annyira várt szép, új világ csömörével, csalódásaival a lelkében, a szétfoszlott illúziókkal, a hamisság, a szabadság
és kiszolgáltatottság, a sivárság és lepusztultság díszletei
között a szépség, a hit és a közösség megtartó erejével a
lelkében, igen, ezzel is, igen, ezzel is, barátaim, gyermekkorának kincsesbányájával szívében-lelkében, jött valami
nagyon személyes, lecsupaszított, eszköztelenségében teljesen lecsupaszított, közvetlen és nagyon tárgyilagos nyelven nem énekelve, nem dalolva, hanem az olvasó előtt
meztelenre vetkőzve, beszélve, mennydörögve, káromkodva, ha kell, vagy csak mormolva, fohászkodva, imádkozva, emlékezve, mint aki tudja, hogy a költő dolga a
látszatok mögötti lényeg felfedezése, megnevezése, kimondása, a kimondás megkísérlése, mert hogy lehetőségként
benne van az életben, az életünkben a vers is, mint a fában,
a kőben a szobor, a költő dolga pedig meglátni, észrevenni,
s mintegy a fölösleget lebontva, kiszabadítani belőle, ülök
és mondogatom magamnak, lassúág!, könyvekkel a kerti
asztalon, zakatol, tán épp most megy fel a vonat megint
félkaréjban bélafalva, almás, lemhény, bereck felé, majd
jön vissza ismét, Szentlélek, Kézdi felé, meg fog halni a
barátom nemsokára, én fogom temetni, tudom már, fájni
fog a lelkem, szívem, testem, mindenem, és megy a
vonat fel, le, mert nem áll
meg semmi, az élet működik tovább, felkel a nap, lenyugszik megint, felkel, és
lenyugszik, nyár van még,
de ősz lesz, őszelő, és viszszatér megint, lassúág!, ami
volt, vagy nem is volt talán,
visszatér, lassúág!, a gyermekkor, majd jön a tél,
majd jön a tavasz, nyár, ősz
tél, tavasz, éít!…
FEKETE VINCE

nádi suttogó 7.

2019. FEBRuáR

Kitüntetést kapott a csíkborzsovai Péter jános bácsi
m 2019. február 10-én, a csíkborzsovai
római katolikus templomban, az Erdélyi
vitézi Rend Hagyományőrző Egyesület kitüntette Péter jános csíkborzsovai
volt hadifoglyot. Az alábbiakban Kovács
Károly, az ünnepségen elhangzott köszöntőbeszédét olvashatják.
Tisztelt ünneplő egybegyűltek, kedves kitüntetett Péter János bácsi, falustársunk!
Megtiszteltetés mindannyiunk számára ez a mai esemény, hiszen egy olyan
94 éves borzsovai ember részesül kitüntetésben, aki életének virágkorát orosz hadifogságban töltötte. Olyan időkben,
amelyeket a mai ember csak történetekből, könyvekből, filmekből ismerhet.
Péter jános 1925. október 28-án
született, édesapja Péter jános, édesanyja Tamás józéfa volt. Két fiú- és
négy leánytestvére volt, ő volt a Péter
család negyedik szülöttje. Tanulmányait az akkori 1-7 osztályos borzsovai
iskolában végezte, akkoriban délelőtt
és délután is oktatás folyt. 1937-ben, 12
éves korában elvesztették édesapjukat,
a legkisebb testvér ekkor féléves volt.
A családi gazdaságban dolgozott 1943.
október 4-ig, amikor behívták katonának a gyimesfelsőloki kaszárnyába.
Egy év katonáskodás után 1944. október 13-án esett hadifogságba veresegyházán. Még az év november 1-én
indultak Oroszországba. Három év és
nyolc hónap fogság után 1948. június
24-én, Szent jános napján érkezett haza
túlélő fogolytársaival. Ez áll a bajtársi
emlékkereszten, amelyet Csíkszentkirályon állítottak: „Szent jános napjára

hálából, hazajöttünk az uralból. 194448. június 24.”
Mindenkinek ismerős a „malenkij
robot” fogalma, de sokan kérdezzük
ma, hogy is lehetett kibírni úgy fizikailag, mint szellemileg? jános bácsi dolgozott erdőkitermelésben nagy hidegben, vasgyárban, furnérgyárban, gyufagyárban, pékségben, itt sajnos csak keveset. állandóan éheztek, legtöbbet
csihányt ettek s labodavirágot. A túlélésért keményen megküzdöttek, amihez
szükség volt a székely furfangra is. A
nehézségekben összekovácsolódtak a
székely hadifoglyok, s hazatértük után
is fogolytalálkozókat tartottak, emlékkeresztet állítottak, s úgy gondoskodtak
egymásról, mint valamikor a nehéz
időkben.
Ma már más időket élünk. Nem kell
harcolni, nem kell éhezni. De őseink
múltja és emléke előtt fejet hajtani, ünnepeinket jelenlétünkkel megtisztelni,
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múltunkat ismerni és a következő nemzedéknek átadni kötelességünk.
Köszönjük mindazoknak, aki a mai
ünnep létrejöttében segédkeztek, jelenlétükkel megtiszteltek.
Köszönjük Székely Ernő csíkszentkirályi polgármesternek és rendtársainak a kezdeményezést és a kitüntetést.
Köszönjük györgy Mihály Levente
plébános úrnak, geréd istván gondnok
úrnak, Ferencz Angélának és a Balogh
ignác i–iv osztályos általános iskolának a szervezésben nyújtott segítséget.
Mondandóm végeztével emlékezzünk fél perc néma csenddel mindazokra a hadifoglyokra, akik ma
nincsenek közöttünk.
Zrínyi fohász:
„Adassék tisztelet a katona eszményeknek,
A hazáért megdicsőültek szelleme
és a magyarok istene segítsen meg
minket! ámen.”
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A szépvízi plébánia 2018. évi beszámolója és évértékelője
A szépvízi plébánia életében a 2018-as esztendő nagy
eseményeket tartogatott. Ebben a beszámolóban nem szólunk az évenként ismétlődő ünnepek megünnepléséről,
csupán a rendhagyó eseményeket taglaljuk, de azt is csak
röviden.
1. Március 10-én ún. Szkola-találkozó volt templomunkban, amikor 100 gyerek énekelte a liturgiához kapcsolódó énekeket, latin és magyar nyelven. Ezen a
találkozón hat gyerekkórus vett részt, és a végén közös
vacsora volt a Kishavas vendéglőben.
2. Szent László búcsúnkra meghívtuk Miguel Maury
Buendia pápai nuncius érsek urat, aki készséggel vállalta
a szentmise celebrálását és olasz nyelvű predikációjában,
amit természetesen magyarra is fordítottak, isten szeretetére buzdított bennünket. A község központjában zenekarral, énekkarral, népes közönséggel és lovas hintóval
vártuk, és azzal szállították a plébániára, majd néhány
perc múlva bevonult a közönség a templomba az ünnepélyes szentmisére. Nagyon tetszett neki minden, igen jól
érezte magát itt a székelyek között. Ezekkel a szavakkal
búcsúzott: Padre bella festa- Atya szép ünnep volt.
3. június 27-én a Szent László Emlékhelyen ünnepeltünk. A szentmise ünnepi szónoka Ft. Puss Sándor felvidéki jezsuita atya volt. Nagyon szép és tartalmas beszédet
mondott, mindannyian épültünk a szentbeszéden. Borús
idő volt, már szentmise kezdetén szemerkélni kezdett, és
tartott egész szentmise alatt, de mise után aztán megered-

tek az ég csatornái, zuhogó esőben tartottunk hazafelé ki gyalog, ki autóval.
4. június 29-én ünnepélyes keretek között pappá szentelték a szépvízi Antal Zoltán diákónust. A papszentelési
szentmisén végig a szépvízi egyházi kórus énekelt, szebbnél szebb énekeket és betéteket, amit még a székesegyház
plébánosa, Dr. Horváth istván is meleg szavakkal méltatott.
5. július 15-én Ft. Antal Zoltán primíciája. A szerény
Zoltán úgy döntött, hogy nem szeretne kikerülést a faluban, ezért a plébánia udvarán gyülekeztek a meghívottak,
a téren pedig a csíkszentsimoni ifjúsági Fúvószenekar
muzsikált a bevonulásig. Mintegy ötszáz személy, 60 pap
és kispap gyűlt össze erre az ünnepre. Ünnepi szónok Kovács istván László csíkszentgyörgyi segédlelkész volt.
Szép, megható ünnep volt.
6. Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduárd Magyarország
szentszéki nagykövete meghívta a 400 tagú zarándokcsoportot október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya búcsújára
Rómába. Nagy örömmel és lelkesedéssel énekelt a 350
tagú énekkar a Szent Péter bazilika Catedra oltára előtti
téren. Október 10-én a Szent Péter téren az egész teret betöltötte a székelyek latin és magyar éneke, felejthetetlen
élményt nyújtva nekünk is, akik részesei voltunk ennek a
felemelő ünnepnek.
GÁBOR ZOLTÁN
plébános

Azt hittem, hogy, pedig dehogy!
A szeretetről két felvonásban
Farsang farkán, a Házasság Hetének végén történeteket
olvasok. épp Bruno Ferrero[1] van soron. Beleolvasztva
mindennapjaimba továbbpörgetem esszenciájukat, és
meglepő következtetések, tanulságok szűrődnek le belőlük. Adva van egy család, két házastárs, vagy egy hivatásszerűen „összezárt” közösség, esetleg „csak” egy sima
párkapcsolat, ahol évek telnek el együtt, egymásra utalva
a közös fedél alatt. Már azt hinnénk, ki-(meg)ismertük
egymás rigolyáit, kipuhatoltuk egymás természetét, hazulról hozott szokásait ismerjük, és megtanultunk elnézőnek lenni iránta.
A kölcsönös bizalom, a megbocsátás, az „egyfelé
húzzuk a szekeret”-elv összecsiszolt, mert együtt könynyebb a család terhét cipelni, így több az örömünk, a
bánat megosztható, a fájdalom elviselhetőbb, szeretni
kötelesség és egyébként is: így szép ez az életre szóló
kaland. Közben évek, évtizedek telnek el, és a (meg)szokás hatalma is nagy úr lesz, a figyelem is csökken, kialakul a „nekem jó így” érzés, rutinossá válnak a
mozdulatok, gesztusok, már egy pillantásból értjük egy-

mást, minek változtatni, vagy erőltetni a változást, főleg
magunkon. Hisz a másik így is elfogad, jó ő úgy is nekünk, ahogy van. és el kell jönnie jobb esetben az ezüstlakodalomnak vagy a boldoggáavatásnak, nemritkán
pedig a mennykőnek kell belecsapnia, hogy észrevegyük: a szeretett társam egy titok. és nekem eszem ágában sem volt megfejteni őt. Még csak meg sem
próbáltam. Talán egy nem várt helyzet, fájdalmas élmény deríti ki: bizony mekkora hős, szent mellett éltük
ki a magunk laza természetességét, jottányit sem mozdítva, hogy talán neki is könnyebb legyen. Mekkora türelem kellett neki hozzám, fel sem fogni ép ésszel..
Pedig sokszor elég lenne egy zsebkendőnyi figyelem,
beleérzés, vagy a másik által nyújtott tükör, hogy észrevegyük magunkat, és jobban szeressünk.
Első felvonás:
Jenő és Joli
jenő és joli lelkesen beszélgettek, amikor jenő egy pillanatra elhallgatott, elővett egy fehér zsebkendőt a
nadrágzsebéből. Kihajtogatta, majd kifújta az orrát.
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joli zavartalanul beszélt tovább. Néhány erőteljes fújás
után, az élek mentén gondosan visszahajtogatta a zsebkendőt, míg végül eredeti formájába nem került, majd
visszatette a zsebébe.
Mikor ismét jolira nézett, az asszony elnémult. Tátott
szájjal nézett jenőre. Nem hitt a szemének, s ezt tekintete
is elárulta.
– valami baj van? – pillantott oda kérdőn jenő.
– Mindig ugyanígy visszahajtod a zsebkendődet, miután kifújtad az orrod?
– igen, de mi a baj ezzel?
– Hát csak az, hogy huszonöt éve vagyok a feleséged,
de sosem vettem észre, hogy orrfújás után visszahajtogatod a zsebkendődet.
– és?
– Csak annyi, hogy mikor ruhát mosok, és megtalálom a
zsebedben a szépen hajtogatott zsebkendőt, azt hiszem nem
is használtad, ezért mosás nélkül visszateszem a fiókba.
Erre jenőnek esett le az álla. Néhány perc múlva felkiáltott:
– Most már értem, miért kellett annyit vesződnöm a
szemüvegem törölgetésével!...
Második felvonás:
Kis Szent Teréz „boldogsága”
Kis Szent Teréz nagyon ellenszenvesnek találta egyik nővértársát, akit anélkül, hogy megnevezett volna, ekképpen írt le:
„van a közösségben egy nővér, akinek megvan az az adottsága,
hogy mindenben visszatetszik nekem; a szokásai, a szava, egész
lénye nagyon kellemetlen hatással vannak rám.” Ahelyett, hogy

kerülte volna, Teréz állandóan kereste őt, és úgy bánt vele,
mintha ő lenne az, akit a legjobban szeret. Ez olyan jól sikerült,
hogy a nővér egy nap megkérdezte: „Lenne olyan szíves, és
mondaná meg, hogy mi az, ami annyira vonzza énfelém? valahányszor csak rám néz, mindig mosolyogni látom."
Teréz halála után, mikor a boldoggáavatási eljárás
során tanúskodni hívták az ellenszenves nővért, ő elégedetten így szólt: „Ami engem illet, annyit elmondhatok,
hogy élete során igazán boldoggá tettem.”
Csak tizenhárom évvel később tudta meg, hogy ő volt
az a legkevésbé rokonszenves nővér, akit Teréz az írásaiban megemlít.
A káplán vallotta be neki az igazságot, végső elkeseredettségében...
***
Mennyi titok van még a másikban: testvér, rokon, barát,
házastárs, munkatárs, – amire nem leltünk rá. Legyünk kíváncsiak, mi rejtőzik még benne. Ne szokjuk meg a jót. Legyen az inkább ajándék. Legyen bennünk készség a
gyermeki rácsodálkozásra, a folytonos meglepődésre. Megfordíthatjuk az ellenérzések irányát is: még jobban szerethetjük őt. Tehetünk azért, hogy előcsalogassuk belőle a rejtett
jót. Feltörve a héjat, meg fogunk lepődni. Magunkon is. érdemes hát keresni, megnyílni előtte, lehetőleg még most, mielőtt sírba vinné titkait. Hálásabbak leszünk.
Szent az, aki átengedi magán a fényt...
SEBESTYÉN PÉTER
[1] In. Bruno Ferrero: ELÉRKEZETT A HAJNAL,
Don Bosco Kiadó, Bp. 2015.

Szülői bál
„Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.”
Ezzel a kis mókás versecskével hívtuk újra farsangi mulatságba a Nyírő
józsef iskola szülői közösségét.
Hogy telik az idő?! Mostmár ötödik
alkalommal került megszervezésre a
szülői bizottság és az iskola tantestülete
közös szervezésében a szülői farsangi
bál. Nem könnyű szavakba önteni egy
mulatság beszámolóját, a hangulatot, a
jókedvet, az örömöt teljes mértékben
nem lehet visszaadni. Szavak helyett a
számok beszélhetnének: évről évre, ha
tízzel, ha hússzal, de nőtt a közösen ünneplő, mulató, farsangoló szülők és pedagógusok száma.
A második alkalommal szervezett
szülői farsangi bálunkon arról számoltunk be, hogy vaszi Noémi akkori he-

tedikes tanulónk táncolt, most viszont
az általa betanított elemis diákjaink
hozták meg a táncos hangulatot, nagy
tapssal jutalmazva a szülői közösség
által. Köszönet érte! A kellő jókedvet a
csíkszentmiklósi iskola hetedikes diákjai által előadott székely anekdoták
hozták meg. S végül, de nem utolsó
sorban – mégiscsak iskolai szülői farsangi bál – helyet kellett kapjon egy
kis lelki töltet, az együttérzést, a felebaráti szeretetet szimbolizáló, a
szépvízi ötödikesek által bemutatott
néma jelenet, mely megadta a felsza-

badító érzést számunkra, hogy jó helyen vagyunk így, együtt.
Még egyszer itt is megköszönném a
két magyartanárnőnek, Kelemen Zsuzsának és Tamás Tündének, hogy betanították a tanulókat. Persze a tanulóinknak, hogy ügyesen helytálltak s
mindenkinek, ki bármilyen mértékben
hozzájárult a szülői farsangi bál sikeréhez, s kívánom, hogy ez a jó hangulat
ne fogyjon el egész évben.

KENÉZ SZILÁRDA-ÁGNES
iskolaigazgató
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A Szépvízért Egyesület 2018-as tevékenységi beszámolója
A Szépvízért Egyesület számára a 2018-as év több
sikeres pályázatot, és ezáltal eredményes megvalósításokat hozott. Hagyományos rendezvényeink mellett
olyan jelentőségű eseményeket is elkönyvelhetünk,
mint az alakuló Székely Határőr Emlékközpont
szakmai alapját képező, A határvédelem
évszázadai Székelyföldön című tanulmánykötet megjelentetése. Tekintsünk
vissza, vegyük sorra az elmúlt év
meghatározó rendezvényeit.
Amint a bevezetőben külön kiemeltem, a székelység határvédelemben játszott szerepéről szóló kötet létrejöttét
a Magyar Kormány a Bethlen gábor
Alapon keresztül támogatta. Bemutatójára
2018. június 3-án került sor. Ehhez kapcsolódik
az Emlékközpont kialakítását célzó pályázat, amely szintén anyaországi támogatással bontakozhat ki.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavaly június 6-án autóbuszos kirándulást szerveztek az Őszirózsa idősek
Klubja tagjai számára, ezúttal Zetelakát, Zeteváralját és
Székelyvarságot látogatták meg. Mindehhez a Hargita
Megyei Szociális és gyermekvédelmi igazgatóság 1384
lejjel, egyesületünk 353 lejjel járult hozzá.
A Szent László, a lovagkirály címmel meghirdetett
történelmi vetélkedőt Hargita Megye Tanácsa 1800
lejjel, az egyesületünk 450 lejjel támogatta, valamint
a Szent László napokhoz kapcsolódó rendezvényeinkhez a megyei tanács 4000 lejjel, egyesületünk 3000
lejjel járult hozzá.
A Cibre-fürdő felújítási, javítási és karbantartási
munkálataira is sikeresen pályázott a Szépvízért Egyesület. Mindez Hargita Megye Tanácsa Turisztikai
programjának 4700 lejes támogatásával és az egyesület 2216 lejes hozzájárulásával valósult meg, melynek
eredményeként a medencét fával burkolták, deszkanapozó, öltöző, illetve a medence körül található négy
borvízforrás környezete is megújult.

A tavalyi pályázatok által az önkéntes tűzoltók felszerelése is bővülhetett, szeptember 13-án a szépvízi
tűzoltószertárnál átadásra kerültek a megvásárolt díszegyenruhák és tűzoltófelszerelések. A 2018-as évben
három forrásból sikerült bővíteni az önkéntes
tűzoltók felszerelését. Hargita Megye Tanácsa a Szépvízért Egyesületen keresztül
4000 lejjel támogatta a tűzoltóalakulatot. így az önrésszel együtt 4800 lejből
5 díszegyenruhát, egy motoros láncfűrészt és egy háromágú alumíniumlétrát vásárolhattak.
A 2018-as esztendőben már Xi. alkalommal zajlott a jó hangulatú betakarítás a
Nád-dűlőben a Szépvízi Káposztavágás és vásáron, amely egyre nagyobb hírnévnek örvend,
egyre nagyobb számban jönnek el erre a rendezvényre.
Községünket megtisztelte jelenlétével Potápi árpád
jános, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A gyermekek számára a Szépvíz község zöldséges
kertje címmel meghirdetett rajzverseny díjazása egyesületünk által 500 lej értékben, a megyei tanácsnál elnyert
pályázat segítségével 1500 lej értékben valósulhatott meg.
A 2018-as káposztavágásról egy kisfilm is készült. Rendezvényünket a Magyar Kormány a Bethlen gábor Alapon keresztül 500.000 forinttal támogatta. A szépvízi
káposztaöntöző berendezés bővítésére is sor kerülhetett,
Hargita Megye Tanácsa 9800 lejjel, az Egyesület 10.200
lejjel járult hozzá ehhez a fejlesztéshez.
2018-ban az adófelajánlásokból beérkező 2.312 lej is
fontos része annak az egésznek, amely nem csupán a rendezvények évről-évre való megszervezését segíti, célunk,
hogy egyre tartalmasabb, változatosabb, értékesebb programok valósuljanak meg a községben, ezért kérjük, hogy
aki teheti, adójának 2%-ával idén is támogassa a
Szépvízért Egyesületet.
CSÁSZÁR KLÁRA
Szépvízért Egyesület

A személyi jövedelemadója 2%-át a következőképpen ajánlhatja fel EgyESÜLETÜNKNEK:
Ha az Ön jövedelme csak fizetésből (egy vagy több) származik, akkor a 230-as formanyomtatványt kell kitöltenie. Amennyiben a formanyomtatvány iii. pontjánál nem tudja meghatározni a 2%-ból származó összeget, hagyja
üresen a helyet, az illető összeget kiszámolják az adóhivatalban. A nyomtatvány letölthető az Adó- és Pénzügyi
igazgatóság (ANAF) oldaláról.
Az egyesület adatai:
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA SZÉPVÍZÉRT
Cod de identificare fiscală al entităţii non profit: 28120627
Cont bancar (iBAN): RO05RNCB0159120680020001
A kitöltött dokumentumot eljuttathatja a község polgármesteri
hivatalához, vagy beviheti személyesen is az Adóhivatalba.
A felajánlás határideje: 2019. március 15.

