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A válság ellenéRe jó évet záRtunk
– Részletek a 2011-es polgármesteri beszámolóból – elhangzott a januárban tartott falugyűléseken –
(...) A 2010-es beszámolóban a közösségépítést, a közös munkát, annak
megtartó erejét emeltem ki, mint 2011-re
meghatározott fő célt. Most, a 2011-es
összegzés alkalmával, elmondhatom,
hogy jó úton jártunk – a munkának kezd
beérni a gyümölcse.
A legfontosabb megvalósítások:
– Járda-bicikliút építése a Szent
László-tértől a temetőig, valamint a vízelvezető árok megásása.
– A borzsovai fürdő megépítése.
– Szentmiklóson út aszfaltozása.
–Szentmiklóson a tájház lebontása és
a közbirtokosság udvarán való felépítése.
– Szépvíz központjában a híd karzatainak megépítése, információs központ
kialakítása.
– Felépült Szépvíz és Szentmiklós
közös temetőjében a ravatalozó, amelynek építését munkával, szervezéssel és
anyagilag támogattuk.
– Mindhárom faluban helységnévtáblák kihelyezése.
Ugyancsak 2011-ben befejeződött

egy nagy volumenű beruházás Korodi
Attila miniszter úr támogatásával: a szépvízi patakmeder rendezése és öt új híd
építése, amellyel egy nagy és régi problémánkat oldottuk meg.
Még nem annyira megvalósítás, de
anyagi ráfordítást, utánajárást igényelt és
lehetőségteremtés a továbbiakra nézve:
– tervet készítettünk a községháza
előtti tér rendezésére,
– pályázatot nyújtottunk be a Szénásút, és a Bálint Béla vásárút – Vásárkapu
szakaszra a „Mezei utak” program keretében, Pálfalvával közösen, amelyet kedvezően bíráltak el és reményeink
2012-ben megvalósulhat.
– a tavalyi 322-es programba letett
dokumentációt szétbontottuk és részeit
külön pályáztattuk, ezek közül a kultúrközpont kialakítása az előzetes információim alapján kedvezően van elbírálva.
Az elmúlt esztendőt a rendezvények,
a közösségszervezés évének is nevezhetnénk (...):
– táborokat szerveztünk az ifjúság-

nak (egyikük eredménye például a Községháza folyosóján látható fotókiállítás,
de említhetem a focisták és a táncosok újkígyósi útját, vagy azt, hogy mi is táboroztattuk a kutasi iskolásokat).
– megszerveztük a március 15-ei ünnepségeket, a majálist Cibrében, a nagykorúsítást, a Szépvízi Lovas Napokat, a
Szent László Napokat, a káposztavágástkáposztavásárt és ugyancsak hagyományosan támogattuk az Ezer Székely
Leány Napján való részvételt, az Idősek
Napjának megszervezését mindhárom faluban, a szentmiklósi és a szépvízi Ifjúsági Napokat, a farsangtemetés
megszervezését, az Örmény találkozót.
– megszerveztük a „Csengő”-t, a tejtermelők szövetségét. Célunk tejfeldolgozó létrehozása, amelytől komoly
gazdasági előrelépést várunk.
(folytatás a 4. oldalon)
Ferencz Tibor
polgármester
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ÖsztÖndíjAt AlApított
A szépvízéRt egyesület
2010 nyarán Ferencz Tibor polgármester kezdeményezésére a
Szépvízi Polgármesteri hivatal, a
szépvízi, a csíkszentmiklósi és a borzsovai közbirtokosságok, az ifjúsági
szervezetek, a községi tanintézmények valamint a szarvasmarhatartó
gazdák szépvízi és borzsovai szervezeteinek részvételével jött létre a
Szépvízért Egyesület. A szervezet
létrejötte időszerű volt, mert egyre
több pályázatot írnak ki civil szervezetek számára, amelyek révén rendezvények szervezésére, különböző
tervek megvalósítására külső forrásokat lehet elnyerni. 2011-ben az
egyesület már több pályázati kiíráson
is eredményesen szerepelt. Az így elnyert támogatásokból valósították
meg a borzsovai fürdő építését, és a
csíkszentmiklósi orbán József szobrászművészről készült dokumentum-

film is részben az egyesület által elnyert pénzből készülhetett el. A külső
források mellett az egyesületnek lehetősége van arra is, hogy maga írjon
ki pályázatokat és támogatásokat
ítéljen meg. Az egyesület nemrég
megtartott évi közgyűlésén ösztöndíj
létrehozásáról döntöttek. A közgyűlési határozat értelmében az ösztöndíjat egyetemisták nyerhetik el,
akiknek sokat jelenthet egy ilyen típusú ösztönzés. A 2012-es évben a
Szépvízért Egyesület a csíkszentmiklósi Béres Szabolcs, a szépvízi Fazakas Alpár és a borzsovai Sárig
Mónika tanulmányait támogatja. Az
ösztöndíjalapot 8000 lej alaptőkével
hozták létre. A Szépvízért Egyesület
nyitott a támogatók előtt, és az éves
jövedelemadó két százaléka felajánlható is a helyi egyesületnek.

2012. jAnuáR
1. sz. határozat – A 2012-es évi szemétszállítási díj jóváhagyása;
2. sz. határozat – A 2012-es évi csatornaés vízszolgáltatási díj jóváhagyása;
3. sz. határozat – A 2012-es helyi adók és
illetékek módosítása;
4. sz. határozat – Község tulajdonát képező terület bérbeadása.
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Reflexiók szűRés után
A szépvízi óvodában elvégzett
szűrés során 82 gyereket vizsgáltunk meg a törvénykezésnek megfelelően, fertőzési gócokat keresve,
ugyanakkor parazitológiailag is átszűrtük a gyerekeket. A megvizsgált
82 gyerekből 10% körüli volt azoknak a száma, akiket betegeknek találtunk
és
családorvosokhoz
irányítottuk gyógyszeres kezelés
végett.
Örvendetes tény, hogy parazitát
hordozó gyereket nem találtunk.
Annak ellenére, hogy kihirdettük a
kötelező garatváladék vizsgálatot,

34. sz. határozat – A 2011-es helyi költségvetés módosítása;
35. sz. határozat – Szépvíz község általános rendezési Tervének meghosszabbítása.

A nyAkÖnyv

A szépvízi polgáRmesteRi hivAtAl
ügyfélfogAdási Rendje:
hétfő – Csütörtök:08,00-15,00
Péntek: 08,00-14,00

tAnácsi hAtáRozAtok
– 2011. decembeR

egyetlen egy szülő végeztette azt el,
és az eredmény pozitív lett, így az
érintett gyerek kezelésben részesült.
Következtetésül, a továbbiakban az egészséges vírus- és baktériumhordozók kiszűrése céljából
kötelezővé tesszük a garatváladék
levételét az óvodakezdés előtti időszakban. A fertőzések további kiszűrése végett lehetőleg havi
rendszerességgel megismételjük az
óvodai szűréseket.

Dr. Vikárius károly
családorvos

s zületések :
Szépvíz – Bogos ágoston, Pál Bence
Csíkszentmiklós – gábor Mózes, Fülöp
Kinga
Csíkborzsova –
Bükkloka –

e lhAlálozás :
Szépvíz – Lőrincz Borbála, Sántus András,
Imre Polixena, Barabás Anna
Csíkszentmiklós – Benő Jolán
Csíkborzsova – Tamás Dénes
Bükkloka –

szépvíz kÖzség polgáRmesteRi hivAtAlábAn házAsságot kÖtÖttek:
grancea Mihály és gábor Piroska

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja kiadó: Szépvíz Község Polgármesteri hivatala felelős kiadó: Ferencz Tibor
szerkesztők:Daczó Dénes, Daczó Katalin; munkatársak:Balázs gáspár, Balogh Attila, Balogh Krisztina, Cseke István, gábor zoltán, gál Antal, gergely géza, györgy Beáta, Kovács Károly, Kuna Csaba-Tibor, Lakatos István, Péter Piroska, Nagy árpád, Szatmáry Domokos, dr.Vikárius Károly, dr.
Vitos Erika, Timár Katalin; tördelő: Daczó Dénes; e-mail: nadisuttogo@gmail.com; tel: 0723572097;
nyomda: Alutus Csíkszereda; megjelenik:1300 példányban
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é let A tájházbAn
gerendás szoba. A nemrég rakott
falnak friss mészillata van. A lehelet
még látszik, de a csikókályha már
duruzsolja a meleget. A réseken látni,
ahogy a sárga lángnyelvek ide-oda
ugrálnak. Egyik oldalon a szövőszék
várja, hogy a fonalat felvessék, a
másik oldalon régi használati tárgyak, eszközök: hozományos láda,
fonólevél, rosta, légely, cséphadaró,
dörzsölő, sulyok, s egyebek. Pihentető, léleknyugtató kora-esti hangulat, amikor az embert elárasztja a
nyugalom. Kinyitom a közajtót, hogy
egy kis meleg menjen a belső szobába is. A szemem egyik tárgyról a
másikra ugrik: utazóláda, kaszten,
katonai végelbocsátók, referendum
levél, régi fényképek. Katonaruhás
férfiak, székelyruhás mosolygós lányok. A gondolatok rendszertelenül
cikáznak a fejemben. Szabadon mint
a rakoncátlan kölykök. gyerekkori
képek, emlékek villannak fel: az
ázott kender fanyar szaga, a szomszédban surrogó fonókerék hangja.
Vajon hányszor fordult „életében”?
Túrós dézsa, nagyapám szerette a
túrós pityókalevest. Kékes túróval.
Nagy dézsában gyúrták le a túrót és

Szabó Jolánka és Fekete Ferenc irányításával
a szövőszéken is megkezdődhet a munka
a vége megrégült, kékes színű lett.
Csípős ízű. én sose tudtam megenni.
A kenyérsütésért sem voltam oda.
heti programja volt a családnak. Az
öt-hat darab kenyérhez egy nagy
fazék pityókát kellett, hogy letörjünk.
Untam nagyon. Inkább olvastam
vagy fociztam volna. De a friss, illa-

tos kenyér dúcát azt szerettem. édesanyám mindig három egyenlő részre
osztotta el.
Koppantnak az ajtón. Vidám tekintetű asszonyok lépnek be s utánuk
férfiak.
Jó estét ide bé is! hátrább még
jönnek.
A kis szoba megélénkül. Megtelik szóval, kacagással. Kellemes
mentaillat terjed a levegőben. Ismerős már a múlt évből. Cukros pánkó
kerül az asztalra. A közepén dzsem
piroslik.
Kóstolják meg! Nem sikerült valami jól, de azért hoztam!
Közben előkerülnek a munkák.
rongyszőnyeghez való, félig megkötött és abbahagyott kesztyű, befejezetlen terítő. Folyik a szó s járnak a
kezek. Az osztováta még várhat. Az
egész tél előttünk van s az esték
hosszak. hisz délután öt órakor már
sötét van.
Megindult az élet a tájházban.
lakaTos isTVán

4. nádi suttogó

2012. jAnuáR

A válság ellenéRe jó évet záRtunk
– folytatás az első oldalról –
Kiemelten erősítettük a kulturális és
hagyományőrző tevékenységeket:
– kiállítást nyitottunk az elmúlt 100
év polgármestereiről, helyet adtunk és
támogattuk a néprajzi, valamint régi
tárgyak kiállítását
– filmet készíttettünk községünk szülöttjéről, a szentmiklósi orbán József
szobrászmesterről és támogattuk a
borzsovai betlehemesekről készült filmet
– elindítottuk a helyi újság kiadását,
támogattuk a Szépvíz rádió elindítását, működését.
– szakmai találkozókat, könyvbemutatókat szerveztünk.(...)
– támogattuk az nyugdíjas klub működését, a táncosaink vendégszerepléseit,
karatésaink,
focistáink
tevékenységét (és nem csupán a pályázat megírásában és elszámolásában).
– támogattuk a felcsíki huszártoborzót, fenyőfák ültetését a cserhalmi
emlékhelyen a Szépvízi Közbirtokossággal közösen.
hát él a falu! Az idén alakult az Őszirózsa Idősek Klubja, aminek tagjai
heti rendszerességgel találkoznak,
Nők Klubja alakult, létrejött a Csíkiló
sportegyesület, megalakult a borzsovai focicsapat.
Örvendetes dolog, hogy egyre több fiatal vagy kevésbé fiatal falustársunk
próbál önzetlenül tenni a közösségért!
hála Istennek, egyre több az ötlet, a
kezdeményezés, ezeket teljes erőnkkel támogatjuk!
Nagyon fontosnak tartom a Szent
László-kápolna melletti emlékhely kialakítását. Tavaly került sor a kápolna
feltárási munkálatainak bemutatására,
majd elkezdtük a megtervezést. Megrendeltük a terveket, hogy a 2012-es
esztendő Szent László Napján felszentelhessük az emlékhelyet. remélem, sikerül a pünkösdi búcsújárás
útvonalát is visszatenni az eredeti

helyére, így érintené újra a kápolnát,
amely ezáltal nagyobb szerepet fog
kapni, községünk turisztikai nevezetességei között is előkelő helyet fog
elfoglalni. Ezzel beteljesedve látnánk
a nyolc éve elkezdett munkát, amelynek első lépése a Szent László-tér kialakítása és a Szent László szobor
állítása volt, befejezése pedig kint a
kápolna helyén van, megerősítve ezáltal az emberek tudatában a nagy királyunk és Szépvíz nevének
kötődését, elevenen tartva a legendát.
Tudatosan hagytam a végére, mert
nem anyagi és nem is közösségépítő
jellegű, de meghatározó fontosságú
községünk fejlődésében a tavalyelőtt
elkezdett telekkönyvezés, amely a
2011-es esztendőben is folytatódott.
Nagy horderejű dolog, hiszen a rendezett tulajdonjog, a rendezett földtulajdon a fejlődő gazdaság alapja. A
falusi ember és falusi környezet megtartó ereje a föld, amely az elkövetkező időszakban erőt és biztonságot
jelenthet számunkra. Ezért is nagyon
fontos, hogy tulajdonlásunk biztos
alapokon álljon.
Sajnos el kell mondanom, hogy voltak sikertelen próbálkozásaink is, és
itt említem meg a borzsovai út aszfaltozásának a kálváriáját.
ha minden elképzelésünk nem is valósulhatott meg, de azt hiszem, azért
haladtunk szándékaink megvalósításában. (...) Itt köszönöm meg tisztelt

tanácsosainknak az elmúlt évben kifejtett munkájukat, azt a közösségi
szellemet, amiben dolgoztunk, amely
nélkül mindezen megvalósítások nem
jöhettek volna létre. Köszönöm a Polgármesteri hivatal dolgozóinak az
egész éves munkájukat! Ugyanakkor
köszönetemet fejezem ki a Megyei
Tanács vezetőségének, Borboly
Csaba elnök úrnak, Becze Istvánnak,
az rMDSz ügyvezető elnökének, aki
minden lépésünkben támogatott, Kelemen hunor szövetségi elnök úrnak,
kulturális miniszternek, aki már több
mint tíz esztendeje támogatja községünket.
Előbb említettem, hogy él a falu, és ez
alatt ezt a közösségi munkát, azt a
közös gondolkodást is értem, ami az
elmúlt esztendőt jellemezte. gondolok itt az önkormányzat, a közbirtokosságok,
az
egyházak,
a
tanintézmények, a helyi civil szervezetek, sportegyesületek és a közösség
gondjait szívükön viselő személyek
együttműködésére. Ezt szeretném itt
megköszönni mindnyájuknak, mert
ha mindezek a szervezetek egy közösségért együtt tudnak dolgozni, és parlamenti képviseletük is van,
eredményt tudnak felmutatni.
Szépvíz, 2012. január
Ferencz Tibor
polgármester
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RÖvid dRogismeRtető
A drogok olyan anyagok, ame-

lyek a szervezetbe jutva a központi
idegrendszer szintjén hatnak, a normálistól eltérő viselkedést és érzéseket
váltanak ki: megváltoztatják az érzelmeket, a gondolkodást és a viselkedést.
ha betegek vagyunk, orvoshoz megyünk, és az orvos javaslatára gyógyszertárakban
megvásárolható
gyógyszereket szedünk. De azok, akik
drogot használnak, általában egészségesek és azért teszik, hogy megfeledkezzenek a problémáikról, boldognak
érezzék magukat, vagy hosszabb ideig
maradjanak ébren. A legtöbb embernek
egy közelebbi, vagy távolabbi barát
ajánlotta a drogokat. Az ok, amiért droghoz nyúl valaki lehet kíváncsiság, lázadás, unalom, menekülés a valóságtól,
önbizalom hiánya vagy egyszerűen csak
alkalom adódott rá és kipróbálta.
Téves az a hit, hogy a droghasználatot bármikor abba lehet hagyni, mivel
a lelki függőséghez társul a testi függőség, a szervezet hozzászokik a kábítószerhez és feladatait csak akkor képes
teljesíteni, ha rendszeresen hozzájut.
A drog minden emberre másképpen
hat, de vannak olyan közös testi és lelki
tünetek, amelyek felkelthetik a gyanút.
Testi tünetek: sápadt, beesett arc, réveteg tekintet, kivörösödött szemek,
egyensúlyzavar, fáradtságérzés, étvágytalanság, hányinger, hányás, erős fogyás, véraláfutások, tűnyomok a bőrön.
Lelki tünetek: az iskolai teljesítőképesség csökkenése, közömbösség, apátia, idegesség, nyugtalanság, ok nélküli
ingerlékenység, összefüggéstelen beszéd, kialvatlanság, rémálmok, iskolai,
otthoni, munkahelyi problémák, lógás,
agresszivitás, eltávolodás a régi barátoktól, új barátok eltitkolása, lopás, rendszeres hazudozás.
A drogok fajtái: alkohol, cigaretta,
szerves oldószerek, ragasztók, nyugtatók, altatók, morfium, heroin, izomtömeg növelő szerek, amfetaminok,
ecstasy, marihuana, hasis, LSD, kokain.
Az alkohol: elfogyasztása után a

vér- és nyirokkeringés útján eljut minden szervünkbe és károsítja azt. Leginkább a máj és a központi idegrendszer
károsodik a túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás esetén.
A dohány: a dohánylevélben található nikotin igen erős méreg, amely az
idegrendszerre bénítóan hat. Ezenkívül
a szívinfarktus és a tüdőrák kialakulásában meghatározó tényező. A fogamzásgátlót szedő nőknél nagyban növeli a
trombózisveszélyt.
Szerves oldószerek, ragasztók: világszerte elterjedt a szipózás, 13-16 éves
gyerekek csoportosan gyakorolják.
Célja a részegséghez hasonló állapot elérése. Az idegrendszer sérülhet, gyakori
a bűncselekmények és öngyilkosságok
száma a körükben, alkohollal társítva
nagyon veszélyes, azonnali halált okozhat.
Nyugtatók, altatók: a központi idegrendszerre hatnak. hosszabb ideig tartó
szedés után függőség alakulhat ki, ami
szükségszerűen az adag emelését vonja
maga után. Ellenőrizetlen esetekben más
drogokkal és alkohollal együtt használva
halálos mérgezéshez vezethet.
Morfium és származékai: a mákgubó leve (máktej, ópium) 10% morfiumot tartalmaz. Fájdalomcsillapító,
bódító, altató hatása már 6000 éve ismert. Csak orvosi javallatra, szigorú ellenőrzés mellett adható, különben
függőséghez vezet (morfinizmus). A
morfium injekció vagy tabletta formájában hozzáférhető.
heroin: a morfiummal rokon, nála
tízszer erősebb drog. Por alakban felszippantják, vagy vénásan befecskendezik. A B és C típusú sárgaságveszélye
fokozott, gyakori a túladagolásból
adódó hirtelen halál.
Ecstasy: a legdivatosabb amfetamin
származék. A leggyakrabban előforduló
tabletták neve: rózsaszín disznócska,
fehér-szürke, fehér galamb, kő, sárga
gyémánt, halálfej, szív-ecstasy stb. A
16-25 évesek drogja. Bevétele után 20
perccel eufória és az idegen személyek
iránti rokonszenv tölti el a fogyasztót.
Főleg társaságban, diszkókban használják a fiatalok. Nagyon veszélyes zárt térben való használata, hatására szinte

öntudatlanul táncolnak, ez a test túlzott
felmelegedéséhez vezet és bekövetkezhet a hirtelen halál.
LSD: vegyi uton előállított folyadék, amelyből tablettákat készítenek, ezt
alkoholban oldják fel és itatóspapírra,
bélyegekre, matricákra impregnálják,
ezt a fogyasztók elszopogatják.
Vadkender származékok: marihuána, hasis. Dohánnyal keverve elszívják,
ritkábban elrágcsálják. Bár hatásuk alapján az enyhe hallucinogének közé sorolhatjuk,
de
fogyasztásuk
nagy
valószínűséggel csak első lépés a keményebb drogok felé.
Kokain: növényi eredetű, fehér,
kristályos, keserű ízű por. A fogyasztók
felszippantják vagy vénásan befecskendezik. A függőség nagyon gyorsan kialakul, egyre nagyobb adagokra van
szükségük, ezért a túladagolás gyakori
és halálhoz vezet.
Anabolizáló szteroidok: izomtömeg
növelésére használják, testedző termekben népszerű. Mivel férfihormon (tesztoszteron)
származékok,
kihangsúlyozzák a férfias jelleget
(izomtömeg növelés, agresszivitás).
Egészségromboló hatásuk van, mivel a
növekedés egy adott pillanatban teljesen
leállhat.
E rövid ismertető célja felhívni a figyelmet a droghasználat veszélyeire: aki
már kapcsolatba került a drogokkal valamilyen formában, ismerje meg a reális
veszélyeket, a környezete pedig (szülők,
tanárok, barátok) vegye észre a gyanús
tüneteket és hatékonyan segítsenek. ha
gyanú merül fel, sokszor elegendő egy
kicsivel több szeretet, törődés, gondoskodás ahhoz, hogy megszakadjon a kapcsolat a rossz hatású környezettel. A
drogfüggő vagy környezete ne szégyelljen segítséget kérni a megfelelő szakemberektől, orvostól, pszichológustól.
Csíkszeredában is létezik drogmegelőzési és tanácsadó központ, amely a
0266-311200-as telefonon hívható, vagy
lehet írni a következő email címre :
cpeca.harghita@ana.gov.ro.
A kérdéseket bizalmasan kezelik,
személyi adatokat nem kell megadni.
Dr. ViTos erika
családorvos
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kARcfAlvi élmények
2012. január 14-én gábor zoltán
helyi plébánosnak köszönhetően Karcfalvára kirándultunk. A kiránduláson részt
vettek a helyi Pozdor néptánccsoport tagjai, a pásztorjáték szereplői, valamint a
Szent Ferenc életét előadó kis „színjátszók”.
Az élmények sora korcsolyázással
kezdődött. Csodálatos érzés volt két órán
keresztül siklani a jégen. Ezt ebéd követte, ami finom és ízletes volt, majd a
karcfalvi templomot látogattuk meg.
Aztán egy remek előadásban is részesülhettünk, olyanban, amilyenben még
eddig nem volt részünk, ugyanis a helyi
iskola fúvószenekara gyönyörködtetett
minket. Ezt követően Czáka orsolya
népdalokkal folytatta a szórakoztatást,
majd a szépvízi Pozdor néptánccsoport is
táncolt. Együttlétünket közös tánc és
játék zárta, no meg hazainduláskor az autóbusz megtolása. Minden résztvevő nevében szeretném megköszönni a
csíkkarcfalvi vendéglátóinknak a szíves
fogadtatást, a jó hangulatot, a sok nevetést.
Gáspár anaszTázia
VIII. osztály

Czáka orsolya

Ez a kirándulás emlékezetes marad,
hisz nagyon sok érdekes dolgot láthattunk Karcfalván. A kirándulás nagyon jól
kezdődött egy óriási nagy jégpályán korcsolyázhattunk két órán keresztül. Ez nagyon tetszett mindenkinek. Volt, aki már
többször is járt ide, de nekem ez volt az
első. Majd a hosszú korcsolyázás után
ebédeltünk pityókás tokányt, ami nagyon
finom volt. Ezután részt vehettünk egy
csodálatos koncerten (...). Mindenki
néma csendben hallgatta ezt a csodálatos
zenét, és arra gondolhatott, hogy együtt
mire is vagyunk képesek. Ezután a szépvíziek előadták az Assisi Szent Ferenc

című színdarabot, ami nagyon tanulságos
volt, majd a Pozdor néptáncegyüttes lépett fel. Az előadás utáni táncházban néhány táncot tanultunk, végül a buszhoz
mentünk. Fel is ültünk, de a jármű nem
indult, úgy látszik ő sem akart eljönni
Karcfalváról. Egy kis taszítással valahogy meggyőztük és elindulhattunk hazafelé. Köszönjük a szépvízi plébánosnak
és a karcfalvi szervezőknek, hogy részt
vehettünk ezen a felejthetetlen kiránduláson.
sánDor kriszTina
VIII. osztály
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A végRendelet –
Az új

p olgáRi

tÖRvénykÖnyv tükRében

Az új Polgári törvénykönyv
életbe lépése változást hozott a
végrendelkezés intézményében is.
A végrendelet szabályozása az új
Polgári törvénykönyv 1034-1085
szakaszaiban található.

általánosan fogalmazva, a végrendelet egy olyan egyoldalú, személyes és visszavonható okirat, amely
által egy személy, egy örökhagyó, a
törvény által előírt formában, a halála
utáni időszakra vonatkozva, rendelkezik a javaival, vagyonával kapcsolatosan.
A végrendelet tartalmazza az
örökségi vagyonra vagy annak egy részére vonatkozó rendelkezéseket, valamint az örökös közvetlen vagy
közvetett megjelölését. Emellett tartalmazhatja az örökösök közötti megosztásra vonatkozó rendelkezéseket,
vagy esetleg az örökségből való kizárást, végrendeleti végrehajtó megjelölését, a végrendeleti örökös és a
törvényes örökös részére előírt terheket és egyéb rendelkezéseket is.
A végrendelet rendelkezései kizárólag az örökhagyó halála után eredményeznek hatást.
Az örökhagyó hagyatéka elsősorban végintézkedéssel száll át az örökösökre. Végintézkedés hiányában
a törvényes öröklés rendje érvényesül.

zás, hogy az új törvénykönyv előírja,
hogy a holográf magánvégrendeletet
a végrehajtása előtt kötelező módon
letétbe kell helyezni egy közjegyzőnél, záradék láttamozása céljából.
2. Közjegyzőnél tett végrendelet
– közjegyző előtt tett végintézkedés,
amelyet az örökhagyó aláír. A végrendelkezésnél jelen lehet egy vagy két
tanú.
3. Kiváltságos végrendelet – különleges helyzetben jöhet létre, kötelezően két tanú jelenlétében –
katasztrófa, járvány, háború idején,
vagy egyéb más hasonló rendkívüli
helyzetben, olyan alkalommal, amikor az örökhagyó hajón, repülőn tarA végRendelet
tózkodik, katona vagy kórházban
fekvő beteg.
fAjtái:
Ez a fajta végrendelet hatályát
1. holográf (saját kezűleg írt)
végrendelet – az örökhagyó által írt, veszti 15 napon belül, attól a naptól
számítva, ahogy az örökhagyó normádátumozott és aláírt végrendelet.
Ebben az esetben lényeges válto- lis körülmények között rendelkezhet.
4. Letétbe helyezett értékek és

összegek végrendelete – A speciális
intézetekbe (pl. bankokba) letétbe helyezett pénzösszegekre vagy más értékekre vonatkozó végrendeleti
rendelkezések. Ez a fajta végrendelet
csak akkor érvényes, ha a bankok intézményét szabályozó speciális törvényeket betartják.
Az új Polgári Törvénykönyv szerint már nem érvényes a titkos (misztikus) végrendeleti forma.
Az új jogszabály kimondja a kölcsönös végrendeleti forma semmiségét is. Kölcsönös végrendeletnek
számít az a közös végrendeletbe foglalt végintézkedés, amelyben kettő
vagy több végrendelkező egymást
kölcsönösen, vagy egy harmadik személyt neveznek meg örökösnek.
baloGh kriszTina
ügyvéd

h AllgAssA A s zépvíz R ádiót !
www.szepvizradio.info
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vásáRlásRól A

A Női Klub meghívására január 11én községünkben tartott előadást Csonta
László, a zöld SzékelyFöld Egyesület elnöke. A tartalmas előadásból megtudtuk,
hogy nem csak azzal tehetünk környezetünk védelméért, hogy a szemetet a kukába dobjuk.
Bár sokan nem is gondolnánk, a tudatos vásárlás nem csak pénztárca, de
környezetkímélő is. Azzal, hogy listát
írunk, (és nem veszünk fölösleges dolgokat), helyi termékeket vásárolunk (csökkentjük az egy termékre eső széndioxid
kibocsátást, amit a szállítás idéz elő),
nem kérünk a pénztárnál műanyag zacskót (visszük a saját többszöri használatos
szatyrunkat), nagyon is sokat tehetünk a
környezetünkért.
Az előadás végén lehetőség nyílt ingyenes Közösségi Kártya igénylésére,
amelynek használatával 1% kedvezményben részesülünk a Merkúr áruházakban történő vásárlások alkalmával, és
az áruház plusz 1%-ot ajánl fel a zöldszékely Alapnak. A zöldszékely Alap ezt

n ői k lubbAn

az összeget közösségi célokra fordítja.
(parkosítások, kerékpárutak, kerékpárbilincselők, játszóterek, stb.)
A Női Klub állandó programjaként
januártól minden pénteken délután 6 órától Pilates tornára van lehetőség a szépvízi óvoda tornatermében. A tornát Péter
Emese csíkszeredai okleveles edző tartja,
egy alkalom ára 8 lej. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
A közeljövőben újabb érdekes és
hasznos rendezvényre kerül sor a Női
Klub és a Nyírő József általános Iskola
közös szervezésében. A program valójá-

ban egy Szülő-Pedagógus Találkozó
díszvendég meghívásával, ahol lehetőség
nyílik az új tanügyi törvény kapcsán felmerülő kérdések tisztázására. Az említett
tanügyi törvény értelmében, szeptembertől az iskolai előkészítő csoportnak és a
IX-dik osztálynak is az iskolák adnak
majd otthont. A program konkrét időpontjáról az iskolákból, óvodákból, plakátokról, a Szépvíz rádióból és az
internetről értesülhetnek az érintettek.
szakács aDél

gyűjtsünk gyógynÖvényeket!

A

cickAfARkfű

Silány talajú mezőkön, legelőkön,
erdőszéleken, utak és szántóföldek mentén tömegesen fordul elő a cickafark. Júniustól októberig virágzik, szép napos
időben érdemes gyűjteni, mivel ilyenkor
a legnagyobb a hatóanyag-tartalma.
Legértékesebb hatóanyaga a glikozidikus keserű anyag, továbbá tartalmaz
illóolajat, csersavat, szerves savakat, flavonoidokat, de található benne mész,
klór, kén, nátrium és magnézium is. A
cickafark sokoldalú gyógyhatását ezen
anyagok változatossága adja.
Kedvezően befolyásolja a női medence szerveit, ajánlatos mindenkinek,
fiatalnak és idősnek egyaránt, hogy alkalmanként megigyon egy-egy csésze
cickafarkfű teát. Ajánlott egybekötni a
kúrát ülőfürdővel, így még hatásosabb a
kezelés. Kiemelt gyulladás-gátló, görcsoldó, vérzéscsökkentő, elősegíti a
vénás keringést. Kiválóan alkalmas
menstruációs fájdalmak enyhítésére,
menstruációs ciklus normalizálására, pe-

tefészek-gyulladás, fehérfolyás, hüvelyviszketés, éjjeli ágybavizelés esetén,
emésztési problémákra, étvágyjavításra,
gyomorbántalmakra, puffadásra, vérzéscsökkentésre, aranyeres panaszokra, segíti a máj és a vese működését, fokozza
a vérképződést. Meghűlés, nátha és reumás fájdalmak esetén fogyasszuk jó melegen a cickafarkteát. Külsőleg a főzete
alkalmazható fogíny és szemgyulladásra
továbbá egyes bőrbetegségekre, szeszes
kivonata fájdalomcsillapító és izomlazító hatású.
tea: 4-5 cickafark virágot leforrázunk egy fél liter vízzel, rövid ideig állni
hagyjuk, majd leszűrjük, naponta kétszer
igyuk fél órával az étkezés előtt édesítőszer nélkül.
ülőfürdő: 5 szál cickafark füvet virágjával és szárával együtt hideg vízbe
áztatunk éjszakára, másnap felforraljuk
és a fürdővízhez öntjük.
tinktúra: egy üveget megtöltünk

napos időben gyűjtött cickafark virággal,
40%-os gyümölcs-, vagy gabona pálinkával felöntjük és meleg helyen két hétig
állni hagyjuk.

Tímár kaTalin
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VárJUK íráSAIKAT A
nadisuttogo@gmail.com
CíMrE

2012 szépvíz
Nagy öröm az nekünk, hogy nyugdíjba mehettünk,
Nem kell többé munkába siessünk.
Nem csenget az óra, nincsen már program,
Nem kell már siessünk az autóbuszra.

Bár az elmúlt hetekben az iskolások jól megérdemelt vakáción pihenhették ki az első félév
fáradalmait, a karatékák számára
nem volt szünidő: a csapat nagy
része vizsgázott, vagy vizsgára készült. A december végén megrendezett vizsgán több övszintes felmérés
folyt (övvizsga), amelyen mindenki
sikeresen vette az akadályokat. A 3
danos csíkszeredai Váncsa Benedek
szerint dinamikus, jól fejlődő csapatot vizsgáztathatott, ami azért is
nagy dolog, mert a küzdősportok
művelése az egyik olyan sportág,
amely nagyon sok munkát és kitartást igényel.
Sikeresen vizsgázó karatékáink:
8 kyu – citromsárga öv: Kósa
Szabolcs, Silló ákos
7 kyu – narancssárga öv: Péter
Bernadett, Boghiu Alexandra, Silló
orsolya, Deák Ervin
6 kyu – zöld öv: Fikó zsófia,

orbán Tamás, Búzás Bálint
5 kyu – kék öv: rohán Imre,
Tankó zsolt, Szentes gellért.
9 kyura, vagyis az első övvizsgára készülnek: Antal gyöngyvér,
Imre Anett, Búzás Nimród és Szőcs
Norbert.
A barna öveseket Lukács Kinga
és Fazakas Norbert képviselte a
szintén decemberben Brassóban
megrendezett három napos országos
edzőtáborban, amely mesterire (1
kyu), illetve danokra nyújtott felkészülési lehetőséget. A színvonalas
edzőtábort a képen látható Adrian
Popescu-Săcele 8 danos Schihan federáció-elnök tartotta. záróedzése
után csapatunk, a Sic Szépvíz Karate-Do, számos országos versenyre,
kupára kapott meghívást.
szaTmáry DomokoszsolT

De ez az öröm egy kissé szomorúság,
Eltelt már felettünk az ifjúság.
Lezajlott az életünk, a jó is, a rossz is egyaránt,
Ami szép volt, másnak adjuk át.
Igaz, azóta sokat változott a világ,
Kiment divatból minden szép, kedves hagyomány.
Nincsen cigány-zene, nem szól magyar nóta,
Nem táncol a kislány csárdást a fonóban.
Kiment divatból az éjjeli-zene,
A hegedű szóra a kislány nem hullat már könnyet.
Nem tűznek zöld ágat a kislány kapujára,
Inkább találka van, egy fényes cukrászdában.
Nincsen már katonaság,
Az édesanya nem kell már sirassa a katona fiát.
Modern a tanítás az iskolában,
Nem kell már tanulni, magától megy a szorzótábla.
Már születésekor a gyermek az internetet tudja,
Ez a modern világnak a tetőpontja.
Nem szól a harang a vasárnapi vecsernyére,
Ez is kiment divatból, hogy egye meg a fene.
Most már hagyjuk a múltat, nézzünk a jövőbe,
Adja az Isten, hogy az ifjúságnak legyen szebb jövője.
Legyen nyugodtabb s boldogabb életük,
S akkor, még egyszer utoljára mi is boldogok leszünk.
Most arra kérek szépen minden nagymamát,
ha majd eljön az időnk, kísérjük el egymást,
Kísérjük el oda, ahol már béke van,
Nincs bosszú, nincs átok,
Ahol majd minden síron nyílnak a virágok.
észre sem vesszük s el is temet.
pál erzsébeT
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Vicc sArok
koVács károlytól
A tanító néni megszólítja az egyik diákját:
– Miklóska, tátva van a szád!
– Tudom, tanító néni, én hagytam úgy!
-----------A székely bácsi bemegy az orvosi rendelőbe. Azt mondja az orvos:
– Tessék vetkőzni!
János bácsi levetkőzik, és szép, rendben
lerakja a ruháját az ágyra. Mire az orvos:
– Most legyen szíves, feküdjön fel a fogasra!

6 m eghívó
A 2011-es esztendő „legrendezettebb kapu-eleje” vetélkedő nyertesének az oklevelet és az ezzel járó egy éves ház- és telekadó mentességet a 2012-es falugyűlésen nyújtotta át Ferencz Tibor
polgármester. A vetélkedő nyertese gál Antal és neje Katalin lett,
akiknek portjá a képen látható. A polgármester azt is elmondta, hogy
a versenyben résztvevők száma évről évre gyarapodik és a vetélkedő
idén is folytatódik.

megidézett tÖRténelem

Közhírré tétetik, hogy mindenki hallja
mi újság van nálunk a faluban.
A csíkszentmiklósi ifjúság megunta a csendet,
ezért a plébánia hittantermében
farsangi álarcos bált rendez.
Szeretettel várunk minden fiatalt a bálba,
2012. február havának 18-dik napjára.
Lesz jó zene, étel, ital bőven,
nem fog unatkozni, aki ide eljön.
A jelmezét mindenki öltse magára,
s mondandót is fűzzön hozzája,
ahhoz, hogy bejuthasson a bálba.

fARsAngi bál
b oRzsovábAn
2012. február 12-én, szombaton, minden mulatni vágyót szívesen látunk a hagyományos Farsangi Kosaras Bálba
Csíkborzsovába. élőzenét biztosítunk. Jelentkezni a következő a telefonszámokon
lehet:
0747882870;
0744542767;
0746239927.

fARsAngbúcsúztAtók
Ez a felvétel 1943-ban készült a szépvízi örmény templom tornyából. A képen az akkori faluközpont látható, a háttérben Kishavas oldala.
A fotót özv. gál Imréné született Szilágyi Erzsébet bocsátotta rendelkezésemre.
Gál Hunor

Az idei, megyei Farsangtemetés 2012.
február 18-án lesz Alsósófalván. A rendezvényre Borzsova csapata is készül.
Szépvízen 2012. február 12-én, Csíkborzsovában 2012. február 19-én tartják a
farsangtemetést.

