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Káposztaszüret a NádoN

Ünnepi hangulatban zajlott idén is a káposztavágás a
Nádon. Bár a munkálatok kezdetét kilenc órára tervezték,
sokan virradatra megérkeztek a mezőre, hogy begyűjtsék a termést. A száraz hónapok ellenére a Nád ezúttal is megfelelőnek
bizonyult a káposzta termesztésére. Míg a gazdák a káposztát

vágták, tíz üstben is rotyogott a káposzta. Zsűri bírálta el, ki
főzte a legfinomabb ételt. A színpadon „deszkaszakadásig”
ropták a táncot helyiek, a csíkszenttamásiak és a Magyarországról érkezett testvértelepülések – Újkígyós és Kisgyőr –
tánccsoportjai. Összeállításunk a 6.-7. oldalakon.
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járdaépítés
öNerőből

a Helyi taNács
oKtóberi Határozatai
25. sz. határozat – 2011. október 11. – A közalkalmazottak posztjainak megosztása a 2012-es
évre;
26. sz. határozat – gépjármű elfogadása adomány címen;
27. sz. határozat – A hivatal tulajdonában lévő
gépjármű értékesítése;
28. sz. határozat – A 2011-es évi helyi költségvetés módosítása;

Új falutábláK
a KözségbeN

A 2011-es esztendő önkormányzati tervei között szerepelt a
Szépvíz – Csíkszentmiklós közötti
járda
(bicikliút)
megépítése,
amelyre az önkormányzat tervet is
készíttetett. Sajnálatos módon, a pályázati kiírások késése bizonytalanná tette ennek megépítését. Az
önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy a beruházás további halasztást nem tűr, így saját erőből

hozzákezdett a munkálatok kivitelezéséhez. A pénzügyi keretek a
megtervezett járdahossz felének az
elkészítésére adtak lehetőséget,
amint látható, a közös temető csíkszentmiklósi bejáratáig.
A munkálatok a jövő év folyamán is folytatódnak, egészen a csíkszentmiklósi kicsi iskoláig. A
beruházás üteme a pénzügyi lehetőségek függvénye.

2011. augusztusában a szépvízi önkormányzat összesen nyolc, cserefából faragott falutáblát állíttatott fel a község településeinek kiés bejáratainál: Szépvízen és Csíkszentmiklóson
hármat-hármat, Csíkborzsovában pedig kettőt.
A kétnyelvű, ízlésesen megtervezett táblákon
rovásírással is fel van tüntetve a települések magyar megnevezése.
Bogos ernő műépítész tervei alapján a fafaragási munkálatokat Bogos Károly, a kivitelezést pedig györgy Sándor szépvízi asztalos
végezte.

aNyaKöNyv
2011. szeptember 20. – oKtóber 20.
születések:
Szépvíz – Szakács orsolya, Balogh Szidónia, gráncsa fernanda
Csíkszentmiklós – Sántus Szende
Csíkborzsova – Szatmáry panna
Bükkloka –

elhalálozás:
Szépvíz – Sárig Mária
Csíkszentmiklós –
Csíkborzsova –
Bükkloka –

szépvíz Község polgármesteri
Hivatalában házasságot kötöttek:
Bíró géza és györgy Mónika

Nádi suttogó - Szépvíz község havilapja Kiadó: Szépvíz Község polgármesteri hivatala felelős kiadó: ferencz tibor
szerkesztők:Daczó Dénes, Daczó Katalin; munkatársak:Balázs gáspár, Bíró lászló, gábor Zoltán, gál Antal, gergely géza, györgy Beáta, Kovács
Károly, Kuna Csaba-tibor, Nagy árpád, Szatmári Domokos, dr.vikárius Károly, dr. vitos erika, timár Katalin;
tördelő: Daczó Dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
Nyomda: Alutus Csíkszereda; a megjelenést támogatja: hargita Megye tanácsa; Megjelenik 1300 példányban
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megidézett törtéNelem a szépvízi

plébáNia Hírei

ez a felvétel 1940 szeptember 11-én készült Szépvíz központjában,
amint a bevonuló hadsereget díszes ruhában, virágokkal köszöntik a helyiek,
a fiatalok. A fényképet özv. Barabás Domokosné szül. Benő Angyal bocsátotta rendelkezésemre.
A második bécsi döntés után megalakult a helyi polgári védelem, amelyről pontos leírást kaphatunk az augusztus 29. és szeptember 11. közötti időszakból, egy a plébánia levéltárában található dokumentum révén.
Gál Hunor

•A plébániatemplomot kívül-belül kijavíttattuk és a hiányosságokat pótoltuk, ahol erre szükség volt. A kőkerítés is körös-körül ki van javítva.
•Az örmény templom kőkerítését kijavíttattuk
és lemeszeltettük.
•Az örmény temető főkapuját szintén kijavíttattuk és lemeszeltettük.
•A kántori lakást belül felújíttattuk a mai igényeknek megfelelően. incze Sándor kántor úr be
is költözött az épületbe.
•október 16-án, a délelőtti szentmise után,
helyi iskolások a templomban előadták Assisi
Szent ferenc életének egy részletét, Deák réka
színésznő rendezésében. Köszönjük lelkiismeretes
munkáját!
Gábor Zoltán
plébános

a táNccsoportoK
Nyári fellépései

csíKszeNtmiKlósiaK
a szíNjátszó találKozóN

Fényképezte: Aczél Zsófia
A Csíkszentmiklósi Amatőr Színjátszó csoport október 16-án részt vett
a tizedik alkalommal megrendezett Amatőr Színjátszó találkozón, amit idén
Csíkvacsárcsiban szerveztek meg. tamási árontól A legényfa kivirágzik
című jelenetet mutatták be, amivel a negyedik helyezést sikerült megszerezni. Szereplők: Benő Noémi, Szakács-lászló ágnes, timár Katalin, timár
istván, erőss Mónika, Szakács istván, fekete Szilárd, erőss Zoltán.

Szépvíz és Borzsova tánccsoportjai részt vettek július 2-án a 80 éves ezer Székely leány Napi
székelyföldi hit- és hagyományőrző rendezvényen, majd augusztusban a csíkszeredai városnapok keretében felléptek a Kosz Szilveszter
gyermeknéptánc fesztiválon.
A pozdor tánccsoport szeptemberben meghívást kapott a XXviii. Kisgyőri Szüreti Napra,
ahová összesen 33 táncos utazhatott el. ezen a
szüreti mulatságon mutatta be először a csoport az
újonnan betanult mezőségi táncot, amellyel nagy
sikert aratott.

naGy árpád
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a végső bÚcsÚ méltó Helye
formailag is szinte adott volt a helyzet –
nem azért, mert ma divatos ellipszis formájú kápolnát építeni, hanem mert az ellipszis sajátossága, hogy két fókuszpontja
van, ami nagyon jól köthető ahhoz, hogy
az épület két olyan faluközösség részére
készült, amely egy helyen megfér. A formaválasztáshoz az is hozzájárult, hogy a
meglévő szépvízi és szentmiklósi kápolnák, templomok félköríves záródású apszissal záródnak, ezért tartottam
fontosnak, hogy ellipszis két végén ez a
félköríves záródás meglegyen. Ugyanakkor, mivel a temető maga egy lapos területen található, nem akartam a kápolnával
törtetően jelet hagyni...

A hely szelleméhez, a temetkezési
és építészeti hagyományainkhoz igazodó ravatalozókápolnát tervezett
Szépvíz és Csíkszentmiklós közös temetőjébe Bogos Ernő építész.

– A tervezés megkezdése előtt körbejártam a szépvízi temetőket, felkerestem
a szentmiklósi templomkertet és próbáltam fogódzót, kiindulópontot találni az
épülő kápolnához, hagyni, hogy megérintsen a hely szelleme – magyarázza
Bogos ernő. – elővettem Szépvíz és
Szentmiklós térképét, amelyen maga a temető is rajta volt, összekötöttem a két
templom tornyát egy egyenes vonallal, s
mit ad isten? A ravatalozó kijelölt helyén
pontosan áthaladt a vonal. gondoltam,
ezzel valamit kell kezdeni, ez nem olyan
ami látszik, de fontos tengely, amire építkezhet maga a búcsúzás helye. ezt valamilyen szinten az épületben is meg
akartam jeleníteni: így, ha megáll valaki
a kápolnában, a belső térben, a búcsúzás
helyén, – amely egyben átmenet, kapu,
két világ találkozása –, van egy olyan
hely, ahonnan kinézve látható mindkét
templom tornya. ez az elképzelés a kivitelezés során kicsit elcsúszott, de lényeg,
hogy van egy olyan pillanat, hogy az oldalt lévő sávablakokon keresztül, amiken
éppen csak kipillantani lehet, felismerhető ez a virtuális, képzeletbeli tengely.
Az épületet viszont egy másik tengelyhez is kellett kapcsolni, a középső temetőbejárathoz, amely már adott volt.

– Kápolna, ravatalozó vagy ravatalozókápolna?
– ravatalozó, mert megvannak a
komplex funkciói, de mégis tudatosan
használom a kápolna szót, mert úgy gondolom, hogy a búcsú helyének, a végső
búcsú pillanatának méltó helynek kell
lennie.... fontosnak tartottam, és maga a
helyszín, a hely szelleme is azt sugallta,
hogy ide olyan formában kell kitalálni és
megvalósítani egy épületet, hogy a búcsúzáshoz méltó hely legyen, és valamennyire a helyi épített örökséghez
igazodjon.
– Melyek az épület legfontosabb részei?
– van maga a kápolnarész, amit az
előbb felvázoltam, annak van egy köztes
tere, ami egy födött nyitott tér, egy harangláb, aminek az előképe mondjuk a
szépvízi csengettyű. és van a harmadik
funkció, – ezek az épületben jól elkülönülnek – a hidegkamra, a sekrestye és a
többi, ami hozzá tartozik, amit tulajdonképpen földdel födtünk le, hogy minél
kevesebb energiára legyen szükség a
fenntartásához.
– a törvény szerint milyen kell lennie ma romániában egy ravatalozókápolnának?
– Amikor megkaptam a megbízást,
utánajártam. ez a terület elsősorban a Sanepidhez tartozik, és úgy tudom, hogy a
törvényhozásban az uniós normák szerinti ravatalozó kialakítására akarnak tör-

vényt elfogadni. Nem tudom, hogy azóta
jelent-e meg. tehát fogódzó, előírás nem
sok volt. Ami meg volt fogalmazva az az,
hogy kötelező módon kell legyen hidegkamrája, emellett, mivel középületnek
számít, ahol látogatók fordulnak meg,
kell legyen egy vizesblokkja, WC-je. A
katolikus szertartáshoz hozzátartozik,
hogy legyen egy sekrestyéje, ahol esetleg
gyónni lehet, és ahol a pap át tud öltözni,
ezentúl, hogy mekkora legyen, milyen
ablaka, milyen megvilágítása, nincsen rá
előírás.
– ami végül is jó, mert szabad kezet
ad az alkotónak...
– igen, s itt egy kicsit visszatérek a
koncepcióhoz, hogy két világ találkozását próbáltam érzékeltetni. A nemrégiben
elhunyt volt mesterem, Makovecz imre
szellemében – és ez nem csak a vallásos
épületeinknél jelenik meg, hanem egy kicsit az organikus építészet lényegéhez
hozzátartozik, – jó, ha az épület mondhatni a földből nő ki, úgy legyen kialakítva, és a tető olyan legyen, mintha az
égből ereszkedne le. tulajdonképpen ezt
is próbáltam megfogalmazni, s mivel itt
két világ találkozása zajlik, azért kellene
a búcsúztatók egy olyan keretet kapjanak,
ahol ezen el lehet gondolkodni: a tetőt tulajdonképpen egy fénykorona választja el
az alsó, téglából és kőből épült résztől...
A harangláb fából készült, látszó faszerkezettel, a kápolna tetőszerkezete is
látszó faszerkezet és agyagcserép – tulajdonképpen amennyire lehetett természetes anyagokat használtunk.
– Egy ilyen munka arra késztet,
hogy többet gondoljon az ember a halálra?
– Nem jelenti azt. főleg az előkészítő
folyamatban gondolkodik el ezen, hogy
mit is jelent, milyen élményei vannak,
eszébe jut az is, ha közvetlen hozzátartozó a halott, akit el kell búcsúztatni,
akkor szinte nem érdekel, hogy mi van a
környezetben... ezért az épületnek olyan
kell lennie, hogy ne zavarjon senkit a búcsúzás, a gyász pillanataiban, de azért
méltó keretül szolgáljon, ahhoz, hogy
életről/halálról elgondolkodjunk.

dacZó Katalin
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a ravatalozó felszeNtelése
Minden népnél nagyon fontos az ősök
iránti kegyelet, az elhunytak iránti tisztelet. Ez
a tisztelet népek és vallások, valamint korok
szerint változik. Régebb a családi otthonban,
a családi házban, a rokonság körében folytak
le a halottal és a temetéssel kapcsolatos feladatok, szertartások.
A mai felgyorsult világban ezen a téren is
sok változás történt. Temetkezési vállalatok
és a vendéglátó-ipari egységek könnyítik
meg a hozzátartozók feladatát. Legújabban
pedig a ravatalozók rövidítik és könnyítik
meg a temetések szertartását.
egyiptomban, a Királyok
völgyében több mint harminc fáraó
holtteste pihent. Az 1870-es években a kairói múzeumba szállították
a királyok múmiáit, hogy biztonságban lehessenek. Amikor a fáraók
múmiáit szállító gőzhajó luxurból,
a Níluson lefelé, Kairó irányába haladt, különös dolog történt. A Nílus
menti lakosság körében futótűzként
terjedt el a hír, hogy milyen terhet
szállít a hajó. A lakosság erre végig
a part mentén tisztelettudóan üdvözölte az arra haladó fáraók múmiáit.
A férfiak üdvlövéseket adtak le, az
asszonyok sírva búcsúztatták a halottakat.
egyiptom királyai bebalzsamozott
testtel keltek ki sírjukból, és népük
még évezredek múltán is tisztelettel
adózott neki.

Minden népnél nagyon fontos az ősök iránti kegyelet, az elhunytak iránti tisztelet. ez a
tisztelet népek és vallások, valamint
korok szerint változik. régebb a
családi otthonban, a családi házban,
a rokonság körében folytak le a halottal és a temetéssel kapcsolatos
feladatok, szertartások.
A mai felgyorsult világban ezen a
téren is sok változás történt. temetkezési vállalatok és a vendéglátóipari egységek könnyítik meg a
hozzátartozók feladatát. legújabban
pedig a ravatalozók rövidítik és
könnyítik meg a temetések szertartását.
Kevesebb fáradságba kerül,
hiszen nem kell hosszasan gyalogolni nyári nagy hőségben, vagy téli

hidegben. A forgalmat sem akadályozzuk a temetési menettel. Sőt, a
lakást sem kell felfordítanunk temetés alkalmával. érthető, ha mindenütt, falun és városon, sorra épülnek
a ravatalozók. ezzel nem a régi népi
szokásokat akarjuk kiiktatni, hanem
az idők követelményeihez szeretnénk alkalmazkodni.
A fentiek alapján, számunkra nagy örömet jelent, hogy a
két egyházközség közös temetőjében felépült a közös ravatalozó
Bogos ernő műépítész tervei alapján. Kivitelezte a csíkszeredai harbau K.f.t. Zakariás istván mérnők
vezetésével.
A megvalósításhoz anyagilag hozzájárult hargita Megye tanácsa,
Szépvíz
polgármesteri
hivatala, a szépvízi és csíkszentmiklósi közbirtokosság, valamint a
két egyházközség hívő népe. hálás
köszönetet mondunk mindenkinek,
aki valamivel is hozzájárult e nagy
mű létrehozásához.
Mindannyiunk számára jelzi
ez az alkotás, hogy a közös összefogásnak megvan a gyümölcse.
A ravatalozót folyó év október 30-án, d. u. 5 órakor szenteli
fel Főtisztelendő és Nagyméltóságú Tamás József segédpüspök.
Mindenkit szeretettel várunk erre
az ünnepi alkalomra.
GErGEly GéZa
plébános
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Káposztavágás régeN
A káposztavágás október 15-én volt.
reggel az asszonyok pakoltak a mezőre ételt, italt, míg a férfiak előszerelték a baltát és a fejszét. 8 óra körül elindultak.
Mikor felértek a Nádra, nekikezdtek a munkának. Az asszonyokkal
együtt vágták a káposztát. Ki baltával, ki fejszével. régebben az emberek
kalákában dolgoztak. Segítettek egymásnak.
Délután fele, mikor végeztek a munkával, felrakták a káposztát a tehénszekérre. Azután leültek enni és a férfiakat megtisztelték. Meg voltak
elégedve a terméssel. régebb káposztavágás után nem volt ünnepély, mindenki ment haza. Mikor hazaértek a Nádról, lehordták a káposztát a pincébe, addig az asszonyok kitöltötték a pálinkát poharakba. Másnap a
káposztát elrakták a kádakba a téli időszakra. így zajlott le a káposztavágás
20-30 évvel ezelőtt. Mesélte nagymamám, Kopacz jolán (74 éves).
Balog Ervin, Borzsova
IV. osztály

buHalEa andrEa
Abos Tamás, Borzsova
I. osztály

K áposztavágás
Szépvízen a hagyományos káposztavágás október 16-án, gál napján történt, akárcsak napjainkban.
régen úgy parcellázták a földet,
hogy minden új házaspárnak mértek
egy kötélnyi hosszúságú parcellát, s
napjainkig is parcellákra vannak felosztva. A káposztaföldeken a régi káposztatermesztés úgy történt, hogy
az első kilenc-kedden az asszonyok
itthon elvették a magot és Szent
lászló hetén kiültették a palántot a
Nádon lévő parcellákba. Szárazság
esetén öntözték és megkapálták. hagyományosan úgy tartották, hogy a

jó téli káposzta akkor kezd fejezni,
mikor a sarjúboglyák megjelennek.
régen addig nem vágták le a káposztát, amíg a hóharmat meg nem ütte.
A káposztát bárddal szokták vágni és
kasos szekérben szállították el. A káposztavágás úgy történt régebb, hogy
az emberek reggel felmentek egy
szekérrel, ilyenkor zenészek is feljöttek ünnepi hangulatot teremtve az
embereknek. Az emberek bátran kaszabolták a káposztát. Az egész falu
egy napon vágta a termését egy kis
zenével.
GErcZuj andrás

Nádi Káposztavágás
ezelőtt a Nádon ültettek az emberek
káposztát. A káposztát a csordapásztorok
őrizték ősszel. Mindegy, hogy hová valósi volt a csordapásztor, szépvízi, szentmiklósi vagy borzsovai, ők kellett
őrizzék. Abban az időben nem pénz fizetséget kaptak, mint most, hogy a tanács
fizet – abban az időben nem fizetett. A fizetség a veteményesekből volt, kinek
amennyi veteménye volt, abból részt
adott.
Abban az időben a veteményekben
nem csak káposzta volt, hanem más zöldségek is pl. murok, pityóka, hagyma, fuszulyka, karalábé, cékla és répa. A
kalibát, amiben aludtak a csordapászto-

rok az országútja mellett húzták fel.
A kalibába szalmából vetett ágy volt
és töklámpás. Nem volt ennyi út, hanem
csak két ösvény. ha valakiéből loptak,
akkor a nádpásztor attól a gazdától nem
kapta meg a fizetségét. A pásztorok a fizetségüket összegyűjtötték egy helyré. A
pásztorok tudták, hogy melyik gazdának
hol van a földje.
A káposztavágás régi hagyományok
szerint mindig október 16-án, gál napján
volt. ezelőtt két három nap vágták a káposztát és ez az idő alatt felelős volt a
nádpásztor.
idegenből is jöttek káposztát vásárolni, de ez nem pénzzel történt, hanem

hoztak pálinkát, vackort, kalácsot és gabonát. Csereberéltek egymás között, folyt
a vásár, olyan is volt, aki énekre fakadt.
jól érezték magukat. A káposztavágás
baltával történt. Az emberek egymásnak
segítettek és ökrökkel vagy tehenekkel
hordták haza a káposztát.
így ért véget a káposztavágás a régi
időkben.
Fico ErZsébEt
Az összeállításhoz a Nyírő József
Általános Iskola diákjainak írásait
használtuk fel
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Káposztaszüret a NádoN
Ünnepi hangulatban zajlott idén is a
káposztavágás a Nádon. Bár a munkálatok kezdetét kilenc órára tervezték, sokan
virradatra megérkeztek a mezőre, hogy
begyűjtsék a termést. A száraz hónapok
ellenére a Nád ezúttal is megfelelőnek bizonyult a káposzta termesztésére. Míg a
gazdák a fejeket vágták, tíz üstben is roKovács Sándor,
Borzsova, IV. osztály

tyogott a káposzta. Zsűri bírálta el, ki
főzte a legfinomabb ételt. A színpadon

„deszkaszakadásig” ropták a táncot helyiek, a csíkszenttamásiak és a Magyarországról érkezett testvértelepülések –
Újkígyós és Kisgyőr – tánccsoportjai.
Akár az előző években, a szüret előtti
hetekben a polgármesteri hivatal őriztette
a Nádat, hiszen már többször előfordult,
hogy nem a tulajdonosok vágták le a termést.
Az idei rendezvény újdonságának
számított, hogy lehetőséget teremtett
helybeli termelők számára, hogy értékesítsék munkájuk eredményét, ezzel is
idézve az egykori káposztavágások vásári
hangulatát. helyi laskaféléket, friss és
füstölt hústermékeket, csalamádét,
mézet, kürtöskalácsot, szörpöket, lekvárokat, gyöngyfüzéreket kínáltak eladásra.
A szüret egyben alkalom volt arra is,
hogy a helyi közösségek hálát adjanak az
idei termésért. gábor Zoltán és gergely
géza tisztelendők közös imával és a termés megszentelésével tették ünnepélyesebbé a rendezvényt.
A hideg októberi szél ellenére vásárlók is érkeztek a Nádra, így volt, aki már

Krisztina

a földje végéről adta el 80 baniért illetve
1 lejért a káposztájának kg-ját. A borzsovai, a szentmiklósi és a szépvízi gazdák
termésükből a helyi árvaház javára is
adományoztak káposztát, így az itt lakók
számára biztosított a szükséges mennyiség. ferencz tibor polgármester ezúton
is köszöni a gazdáknak az adományokat.
A káposztaszüret szombat este bállal
zárult.

a főzőverseny eredménye:
i.hely: Nyírő józsef általános iskola – tanárok – Szépvíz
ii.hely: Csíki Szakácsok (lakatos istván és a tanulók házának
csapata)
iii.hely:Küszküllős fakanál Band (Csíkborzsova), Szépvízi polgármesteri hivatal – alkalmazottak

Káposztavágás
ezelőtt is volt káposztavágás
s bál is volt. felcsíkról érkeztek a
székelyek rozspálinkával. levágLakatos Kincső,
ták a káposztát, s hálát adtak az isBorzsova, I. osztály tennek, hogy jó termés legyen a
másik évbe is. Szent lászló hete
volt alkalmas arra, hogy elültessék
a káposztát, s általában október
elején vágták le. Szoktunk fogadni
baktert. A bakternak adott a nép
káposztát, amiért dolgozott. régen
annyi volt egy káposztás kád,
amennyi káposzta fért belé. A
szépvíziek nem csak káposztát,
hanem palántát is termesztettek,

Sándor Krisztina

talán ezért volt másabb a termés.
jöttek máskor ide Szépvízre, hogy
vásároljanak káposztát, s akik jöttek, hoztak bort és pánkót. A cigányok pedig káposztáért húztak egy
nótát. A Nádon 683 gazdának van
földje, amin káposztát termelnek.
régen tagadhatatlanul a piacon is
állandóan találkozott egymással a
csicsói és a szépvízi káposzta. S
bár az utóbbiakat gusásoknak és
nem káposztásoknak csúfolták a
csicsóiak, a néphagyomány úgy
tartja, hogy Szépvízen emberemlékezet óta termelnek káposztát.

boGos orsolya
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Nyári visszateKiNtő – fürdőavató borzsovábaN

„ borzsova savaNyÚ

vizeKbeN bővelKediK”
2011. augusztus 14-én felemelő ünnepségnek lehettünk tanúi a borzsovai
erdőn, ugyanis e napon avatták fel és
adták át a nagyközönségnek, hosszú készülődés és több mint öt havi munka
után, a borzsovai fürdőt. Bátran ki merem
jelenteni, hogy ezt a napot nagybetűvel
írhatjuk a falu történelmébe.
Dr. csíkborzsovai Balogh lajos, az
1942-ben kiadott falumonográfiájában
így ír a borzsovai borvízfürdőről: „ez a
bősége a borvíznek 3 borvízforrásból állott egy és ugyanazon gyógyvízforrási
körzetben, mely egy vasas szénsavas,
ivásra alkalmas borvízforrásból és két különböző tisztán fürdőmedencék táplálására szolgáló forrásból állott.
Szép fürdőberendezését gyógyteremmel együtt 1896-ban emelte a község Kovács Simon biróságának ideje alatt,
kerítése és környezete olyan berendezés
képét mutatta, hogy a tusnádfürdőn levő
papok fürdője ezen időben nem volt
olyan közkedvelt és látogatott, mint Borzsova fürdője.
A szórakozni vágyók a fürdő vendéglő- és báltermében állandó mulatóalkalmat, a betegek pedig üdülést és
gyógyulást nyerhettek.”
Az újra használható fürdő avatási ünnepsége 14 órakor kezdődött, a polgármesteri
hivatal,
a
Borzsovai
Közbirtokosság, hargita Megye tanácsa,
a helyi egyházi előljárók részvételével,

és az összesereglett nézők jelenlétében. A
megnyitóbeszédek, a felszentelés és az
átadás után a jelenlevők megkóstolták a
két bográcsban is rotyogó finom ételeket.
ekkor már jöhetett a patak vizében behűtött sör, előkerültek a hangszerek, és szívet melegítő érzés volt, hogy több mint
három nemzedék együtt nótázik. Újból
bebizonyosodott, hogy a csíki székely
szeret dolgozni, de ha eljön a mulatás és
jókedv ideje, akkor sem kutya. Még a
többször eleredő eső sem vette el a jó
kedvet.
hálás köszönet úgy a kezdeményezőnek, mint a tervezőknek és kivitelezőknek! Míg mások azon filozófáltak, hogy
„nem így kellett volna..”, „igen, mert jön-

nek a választások...”, addig, aki felmérte
a dolog komolyságát és hasznosságát,
tette a dolgát. hiszen a végeredmény számít: a borzsovai fürdő hosszú évtizedek
után újból használható a maga teljes
szépségében és gyógyító hatásával.
Minden nemzedék tisztelettel tartozik elődeinek és felelősséggel a jövő
nemzedékének. legyünk azon, főleg mi
borzsovaiak, kik tulajdonképpen egy
nagy család kellene legyünk, hogy e szép
és hasznos örökséget ne megrongálva,
tönkretéve, hanem szépítve és bővítve
tudjuk átadni a következő nemzedéknek!

Kovács Károly

a muNKálatoKról
Az újonnan felépített fürdő egy
nagy és három kisebb medencéből
áll. A terveket Sólyom Barbara budapesti kertépítő készítette. A medencék környékén öltözőt, tűzhelyet és
illemhelyet is kialakítottak. A munkálatokat a csíkszentgyörgyi Csedő
imre és csapata végezte. A beruházás
közel 85 ezer lejbe került. A beruházást hargita Megye tanácsa körülbelül 30 ezer lejjel, a borzsovai
közbirtokosság megközelítőleg 35
ezer lej értékű faanyaggal, valamint

a községi önkormányzat is 30 ezer
lejjel támogatta.
A fürdő bejáratához felkerült a
Sapientia eMte tanára, Demeter
lászló által készített és adományozott háromnyelvű (magyar, román,
angol) pannó is, amely Borzsovafürdő és környéke természeti értékeit
mutatja be. Az információs jelleggel
kihelyezett táblán szót ejtenek a Borzsova patakról, a patak menti lápról,
a környező területekről, valamint
annak élővilágáról.
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fiataloK a fiataloKért
Sikeres volt az idei, iv. Szépvízi ifjúsági Napok, amelyen nagyszámú érdeklődő vett részt.
több igen fontos változást hozott a
2011-es év a Szépvizi ifjúságért egyesület életében is. A csoport fennállása óta
most először tartottak tisztújítást, valamint, ami ennél is fontosabb, új tagokkal
bővült az egyesület, olyan személyekkel,
akik bizonyították a fiatalok helyzetének
javításáért érzett felelősségüket.
Az új társaság negyedik alkalommal
rendezte meg a ma már igen népszerű
Szépvízi ifjúsági Napokat, amely már
hagyományosan a község és a környék
lakosságának „hétköznapjait” színesíti.
A rendezvényt szeptember 2. és 4. között tartották. A programban minden korosztály talált magának kedvére való
rendezvényt, nagy szerepet kapott a
könnyed szórakozás, és a sport is.
A rendezvénysorozat floorball bajnoksággal kezdődött. Szombaton folytatodótt az ifjúságért egyesület tagjai és a
szépvizi fiatalok részvételével megszervezett biciklis felvonulással a falu utcáin, majd ezt követően vetélkedők
(zsákbafutás, fánkevés, tojásdobálás)
voltak a helyi sportpályán. A nap zárásaként a ritmo del flamenco és a Defender együttes élő koncerttel szórakoztatta
az érdeklődőket.
A következő nap ifjúsági szentmisé-

vel kezdődött, majd a Sportpályán a csapatportya vetélkedővel egyidőben megmutatták főzési tehetségüket a szépvízi
Nyírő józsef általános iskola pedagógusai, a Csíki területi ifjúsági tanács csapata és a Szépvízi ifjúságért egyesület
csapata. A iv. Szépvízi ifjúsági Napok
tartalmas rendezvénysorozata tábortűznél éneklő fiatalok társaságában zárult,
ahol gitárzene mellett nosztalgiabulit tartottak.

ezúton szeretnénk megköszönni
még egyszer támogatóinknak, hogy segítségükkel sikerült megvalósítani ötleteinket, jól érezhettük magunkat és újabb
lépéseket tehettünk az egyre jobb közösség építése útján.

Gál EMEsE
a sZépviZi iFjúsáGért
EGyEsülEt taGja

szépvízi fiataloK – idéN is megtartottáK a szüreti bált
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az Új polgári törvéNyKöNyv
reNdelKezései
a családjog területéN
A 287/2009-es Törvény elfogadásával, október 1-től hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv.
Az új törvénykönyv életbe lépése
jelentős változást hoz a romániai
jogrendszerben. A teljesség igénye nélkül bemutatok néhány újdonságnak számító jogszabályt,
illetve jogintézményt.
A régi Családjogi törvénykönyv helyét átvették az új polgári törvénykönyv
családra vonatkozó rendelkezései.
A jegyesség
érdekességnek számít a jegyesség
fogalmának intézményesítése. A törvény
szerint jegyességnek számít a felek kölcsönös igérete a házasság megkötésére
vonatkozóan. Az a jegyes, aki felbontja
a jegyességet, nem kötelezhető a házasság megkötésére. A jogszabály kimondja, hogy a jegyesség felbontása
esetén a jegyesség alatt és annak kapcsán kapott ajándékokat kötelező visszaadni, valamint szabályozza annak a
jegyes félnek a felelősségre vonhatóságát, aki felbontja a jegyességet. eszerint
felelősségre vonható és kártérítésre kötelezhető az a fél, aki visszaéléssel
bontja fel a jegyességet. A „sértett fél”
kártérítési, illetve az ajándékok visszaszolgáltatására vonatkozó pert indíthat a
jegyesség felbontásától számítva egy
évig. Azt, hogy hogyan lehet bizonyítani, hogy miben nyilvánul meg a visszaélés, mennyi a kár, melyek az ajándékok,
majd a bírói joggyakorlat fogja eldönteni.

A házassági szerződés
teljesen új szabályozás a házastársak vagyoni viszonyaira vonatkozó rendelkezés is. Mint ismeretes, a régi
szabályok szerint minden, amit a házastársak a házasság alatt szereztek, az
közös tulajdon. ezt csak konkrét bizonyítékkal lehet cáfolni. tehát alapvető
szabály a házastársak vagyonközössége.
viszont, az új polgári törvénykönyv
szerint, házastársi vagyonközösségben
csak azok a házastársak élnek, akik a házasság létrejötte előtt, vagy a házasság
folyamán nem kötnek házassági szerződést a vagyon szabályozására vonatkozóan. A törvény lehetőséget ad arra,
hogy a házasuló felek, illetve a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat – a vagyonközösség általános
szabályaitól eltérően –, szerződéssel rendezzék.
ez azt jelenti, hogy ezután a házastársak szabadon választhatnak, hogy vagyonközösségben fognak élni, vagy
pedig kötnek egy házassági szerződést.
A házassági szerződés megkötésekor a
házastársak kétféleképpen dönthetnek.
választják a külön vagyon rendszerét,
mely szerint a javak (ingó-ingatlan) a
házastársak saját vagyonát képezik, és
nem létezik a vagyoni viszonyaikban a
vagyonközösség fogalma. A másik rendelkezésükre álló lehetőség az, amely
szerint a házassági szerződésben meghatározhatják, hogy mely vagyon kerül a
közös-, illetőleg a különvagyonba. házassági szerződés tehát a házasság előtt

a szépvízi polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási reNdje:
hétfő – Csütörtök:08,00-15,00
péntek: 08,00-14,00

és alatt is köthető. Módosítani a szerződést a házasság megkötésétől számított
egy éves határidő után lehetséges.
Ahhoz, hogy a szerződés érvényes legyen, közjegyzői okiratba kell foglalni.
Minthogy a házassági vagyonjogi
szerződésre a szerződések általános rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni
kell, a szerződés utóbb módosítható, felbontható vagy megszüntethető. ekkor is
ügyelni kell a szerződések alaki követelményeinek megtartására. A házassági
szerződések bejegyzésre kerülnek az
erre a célra létrehozott speciális közjegyzői nyilvántartásba.

baloGH KrisZtina
üGyvéd

olvassa szépvíz Község iNterNetes HoNlapját a
telefon: 0266325282
fax: 0266325203

www.szepviz.eu
címeN
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az elsősegélyNyÚjtásról
Az elsősegélynyújtás olyan életmentő beavatkozás, amelyet laikus és
egészségügyi képzettséggel rendelkező
személy egyaránt elvégezhet a tulajdonképpeni sürgősségi ellátás megkezdése
előtt.
tapasztalataink szerint a lakosok elsősegélynyújtási ismeretei igen hiányosak, sőt, sajnálatos módon, számos tévhit
is él a köztudatban. A helyes segélynyújtás esetén elháríthatóak lehetnének a balesetek,
vagy
a
hirtelen
egészségkárosodás következményei.
ezért tartom fontosnak, hogy most egy
olyan esetről írjak, amely során tapasztalni lehetett a jószándékú segélynyújtást, de a tévhiten alapuló cselekvés
melléfogásnak bizonyult. A jószándék
ugyan fontos, de mint látni fogjuk, ön-

magában nemcsak, hogy nem segít, de
gyakran káros is lehet.
egy idős nőbetegnél, akinek lábszárfekélye volt, súlyos alsó végtagi visszeres
vénás vérzés lépett fel. A vérző végtagját
combmagasságban egy feszesre húzott zsinórral kötötték el. Amikorra mi a helyszínre
érkeztünk, nagyon szapora pulzust észleltünk a nyakon, a csuklón viszont már nem
volt észlelhető pulzus. A beteg ugyanis a
combmagasságban felhelyezett feszes zsinór következtében kivérzett a lábszárfekélyen keresztül.
Az ehhez hasonló melléfogások végett le kell szögeznünk, hogy a hozzá sietőnek először is azonnal le kellett volna
fektetnie a beteget, magasba tartva a
vérző végtagját, így, ebben a pozícióban
nem fokozódott volna a beteg vérvesz-

tesége. óriási nagy hiba a végtag lekötésével megkísérelt vérzéscsillapítás. leszorításkor az történik, hogy az ütőerek
többnyire nem záródnak el, a visszerek
viszont igen, ezért a végtagba beáramlik
a vér, összegyűl, mint egy tömlőben, távozni azonban nem tud innen. így helyi
vérpangás áll elő, ami erősen fokozza a
vérvesztés ütemét. így érthető, miért
életmentő a nyomókötés felhelyezése
egyenesen a vérző lábszárfekélyre. A
vénás nyomókötés lehet egy steril gézlapba helyezett vattacsomó is, amit szorosan a vérző sebre kell helyezni.
dr. viKárius Károly

családorvos

a csipKebogyó
A csipkebogyó, más néven
hecserli, seggvakaró, hecsempecs, a
rózsafélék családjába tartozik, cserjés növény, megtalálható: legelőkön,
domboldalakon, erdőszéleken, termése szeptember környékén gyűjthető.
legfontosabb hatóanyaga a
természetes C-vitamin, ezért az
észak citromjának is nevezik, mivel
több C-vitamin van benne, mint a
citromba. A magjába e vitamin van,
a bogyója tartalmaz A-, B1-, B2-, pés K-vitamint, ásványi anyagokat
(magnézium, vas, kalcium) és nyomelemeket, ezáltal vitaminpótló, étvágygerjesztő, erősíti a vérerek falát,
gátolja a meszesedést, szilárdítja a
kötőszövetet, fokozza a szervezet
védekezőképességét és ellenállását a
fertőzésekkel, betegségekkel szemben, ezen kívül vese és hólyagbántalmakra, bélhurut és hörghurut
megbetegedésekre is alkalmazható.
részt vesz az oxidációs folyamatok
szabályzásában, segíti a kalcium beépülését a csontokba, fogyasztása segíti
a
csontok
erősödését,
szilárdságát és a csontképződést, serkenti a mellékvesék és a máj működését.

A flavonoidoknak köszönhetően gyulladásgátló és immunerősítő,
a
pektin
az
emésztés
elősegítésében játszik szerepet. Sok
teakeverék alkotórésze a csipkebogyó, főként a téli időszakban nátha
megelőzésére, illetve az influenza
panaszainak csökkentésére szolgál,
továbbá főzete jól használható külsőleg és belsőleg is nehezen gyógyuló
sebek, fertőzések kezelésére.
A csipkebogyót sokféleképpen fogyaszthatjuk, készíthetünk belőle teát, szörpöt, lekvárt, mártást,
bort, pálinkát. gyűjtésekor, ha szárítani akarjuk, csak a teljesen érett,
piros színű, kemény húsú terméseket
szedjük le, ugyanis ilyenkor legmagasabb a C-vitamin-tartalma, húsdarálóval ledarálva, majd hirtelen
szárítva tároljuk a törmeléket. lekvár, szörp, bor, pálinka készítésére a
dércsípte, puha bogyók alkalmasak.
csipkebogyó tea: 1 kanál
őrölt csipkebogyót, 1 dl hidegvízbe
8 órán át áztatunk, majd leszűrjük, és
a szűrőben maradt növényt 2 dl vízzel leforrázzuk, kissé hűlni hagyjuk,
majd egybeöntjük. erre azért van
szükség, mert benne maradnak mindazok a hatóanyagok, amelyek vagy

csak hideg, vagy csak meleg hőhatásra oldódnak ki.
Hecserlilekvár: A csipkebogyót megmossuk, két végét levágjuk,
kevés vízben puhára főzzük, majd átpasszírozzuk egy sűrű szitán. 1 kg
átpasszírozott gyümölcshöz 70 dkg
cukrot adunk és addig főzzük, míg a
kivett minta kocsonyás állományú
nem lesz. forrón üvegekbe töltjük,
és légmentesen lezárjuk. Száraz gőzben hagyjuk kihűlni.
csipkebogyószörp: A friss,
érett, dércsípte csipkebogyót megmossuk, összezúzzuk, majd 1 kg-hoz
3 liter meleg (50-60°C-os) vizet öntünk, és egy napot állni hagyjuk,
közben többször felkeverjük. Másnap a levet kendő segítségével kipréseljük,
majd
a
visszamaradt
gyümölcshúsra egy liter vizet töltünk, fölmelegítjük 70°C-ra, másnapig állni hagyjuk, és ismételten
kipréseljük. A leveket egyesítjük és
megszűrjük, majd hozzáteszünk 11,8 kg kristálycukrot és addig kevergetjük, amíg elolvad. Minden liter
léhez 10 g citromsót és 0,5 g szalicilt
teszünk.
tiMár Katalin
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az orvosi reNdelőK és a gyógyszertár
programja
Dr. Vitos Erika
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Rendel

Terepen

Dr. Vikárius Károly
0266-325213

Rendel

Terepen

Hétfő

12-17

10-12

Hétfő

8-13

13-15

Kedd

8-13

13-15

Kedd

11-15

15-18

Szerda

12-17

10-12

Szerda

8-13

13-15

Csütörtök

8-13

13-15

Csütörtök

11-15

15-18

Péntek

12-17

10-12

Péntek

8-13

13-15

Szombat-Vasárnap

–

Szombat-Vasárnap

–

–

–

grosu laciKa
siKertörtéNete
2011. november 12-én lesz egy
éve, hogy grosu lacikát autó ütötte
el és a marosvásárhelyi idegsebészeti klinikára került, súlyos kómában, lábtöréssel. egy hónap után a
csíkszeredai megyei kórházba vitték, végig kómában volt, teljes bénulással.
Szondán
keresztül
táplálták, perfúziók tartották életben további egy hónapig, azután
pedig ápolás céljából hazakerült a
családba, nem sok remény volt a
felépülésére.
itthon édesanyja volt az, aki
észrevette az „új” élet jeleit kisfia
tekintetében. A zalaegerszegi gyermekrehabilitációs kórházba került
2011. április 12-től. A hosszú kezelés költségeit nagyon sok jóérzésű
ember adakozásából sikerült összegyűjteni. ekkor lacika tudata már
tiszta volt, néhány szót használt, de
béna volt, önálló hely- és helyzetváltoztatásra nem volt képes. itt a
szakszerű gyógyszeres kezelést
gyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztés és logopédiai foglalkoztatás

egészítette ki négy hónapon át.
Augusztustól lacika itthon
van, beszéde lassú, de érthető, emlékezete visszatért, egyedül feláll és
önállóan is képes pár lépés megtételére. ottjártamkor testvéreivel
zenét hallgatott, örül a látogatóknak
és várja régi barátait is. pár nap
múlva lacikát újra Zalaegerszegre
viszik a kezelés folytatására. érthetően elmondta nekem, hogy karácsonyra hazajön. ezzel a boldogan
mosolygó képpel búcsúzik tőlünk,
mi pedig várjuk vissza a további sikeres gyógyulás reményében.

dr. vitos EriKa

Matricaria
gyógyszertár
0266-325283

Nyitvatartás

Hétfő

10-18

Kedd
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10-18
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8-15
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8-16
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10-12
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vicc-saroK
Kovács Károlytól
józsi bá’ szomszédja asztalos. A kisfia az udvaron játszik. józsi bá’ átszól a kerítésen:
– Szervusz, Karcsika. édesapád mit csinál?
– hát...mér és fütyörészik.
egy óra múlva.
– Na, Karcsika, édesapád most mit csinál?
– pászít s káromkodik.

– édesapám, a kakas miért kukorékol olyan
korán reggel?
– Azért fiam, hogy míg a tyúkok felkelnek,
tudja kibeszélni magát.

