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H úsvét
örömünnepe
Húsvét vasárnapján köszöntsük egymást a mai
ünnep nagy titkának kimondásával: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Ennek a győzedelmes
napnak az ünnepi szentmiséje is hasonló szavakkal
kezdődik: Valóban feltámadt az Úr, alleluja! Övé
a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!
Szent János evangélista könyvében az Úr
Jézus szenvedésének történetét egy reményteljes
mondattal zárja, amelyet Zakariás prófétától vett
át: „Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak
(Zak. 12,10). Figyelmet érdemel ez a rövid jövendölés azért is, mert egyedül Szent János apostol
volt szemtanúja az apostolok közül a keresztre feszítésnek. Egyedül csak ő látta ennek az életerős
fiatal férfiúnak haláltusáját, amelyből csupán a fájdalom egy-egy erősebb impulzusa nyomán vált
hallhatóvá néhány szó, illetve rebegés. Szent János
apostolt nem igazán sokkolta a nagypénteki tragédia látványa, ő reménykedve távozott a Golgotáról.
A reményt soha sem szabad feladni, semmi körülmények között, hisz Marathonnál is a reménytelenség győzött. Neves költőnk is így ír erről
„szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni
megtanít.”
Az Atya támasztotta fel Jézust a halálból és
adott neki új életet. A feltámadás az Atya ajándéka
a Fiú számára, aki mindhalálig engedelmeskedett az Atya
akaratának, végrehajtva ezzel a megváltás nagy művét.
Szent Péter apostol a következőkkel kezdi pünkösdi beszédét a jeruzsálemi hívekhez: „Halljátok szavamat! A názáreti Jézust ti kiszolgáltattátok és megöltétek, de Isten
feltámasztotta őt a halálból”(ApCsel 2,22-24). Kicsit később
a Salamon csarnokban ezeket mondja Szent Péter apostol:
„Az élet szerzőjét megöltétek, de Isten feltámasztotta a halálból. Ennek mi tanúi vagyunk” (ApCsel 3,15).
Igaz, hogy Jézus feltámasztása az Atya tette volt, de meg
kell említenünk a harmadik isteni személyt, a Szentlelket is.
„Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam”(Jn
15,26-27).

A Szentlélek megvilágosítja értelmünket és az ő ösztönzésére születik meg bennünk a hit. Ugyanakkor a Szentlélek
erősít meg minket abban is, hogy Jézus feltámadásának
örömteljes tanúi lehessünk. A keresztény ember tisztában
van azzal, hogy a feltámadásba vetett hit elengedhetetlen az
üdvösséghez. Szent Pál apostol tanítja: „Ha száddal vallod,
hogy Jézus az Úr és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz”(Róm 10.9). Higgyünk
mi is a feltámadásban és bátran valljuk meg minden körülmény között, hiszen hitünk sarkalatos oszlopa: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Gábor Zoltán
plébános
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nőnap a kluBBan

tanácsi Határozatok
– 2012
8. sz. határozat – A gyermekjogvédelmi
bizottság megalakítása és működési szabályzatának jóváhagyása;
9. sz. határozat – A munkaköteles szociális
segélyesek munkaprogramjának jóváhagyása;
10. sz. határozat – A 2012-es helyi költségvetés módosítása.

adófizetés
Azon személyek, akik március 30-ig (10,00
óra) kifizetik a 2012-es évre megállapított épület,
terület- és gépjárműadó teljes összegét, 5 százalékos kedvezményben részesülnek.
Azon személyektől, akik gyermeknevelési
vagy szociális segélyben, illetve családtámogatási
pótlékban részesülnek és nem fizették ki az előző
évi helyi adójukat és illetékeiket, a kormány döntése értelmében megvonják öt hónapra a juttatásokat. Amennyiben eltelik az öt hónap és az
érintett nem fizette ki az adót, törlik a szociális juttatásra jogosultak listájáról. Abban az esetben, ha
időközben kifizetik a tartozást és azt nyugtával bizonyítják az ügynökségnél, helyi tanácsnál, viszszakapják a segélyt az arra jogosultak.

Március 8-án rendhagyó eseménynek lehettünk részesei a Női
Klub jóvoltából. A nemzetközi nőnapot Czáka orsolya, ladó Tünde,
Páll Zoltán és Bíró Zsolt tette felejthetetlenné számunkra. Községünk
négy fiatal énekese két hét alatt készült fel a közel egy órás zenei műsorra, amelyet nőnapi köszöntőkkel gazdagított Imre Noémi Szépvízről és Szakács Tamás Csíkszentmiklósról. A műsor előtt Ferencz Tibor
polgármester szép szavakkal és virággal köszöntötte a több mint
nyolcvan jelenlévőt. Nagy örömmel tölt el mindnyájunkat, hogy van
érdeklődés a Női Klub által szervezett események iránt. Köszönjük a
nyakönyv
részvételt!
Következő programunk, húsvét előtt, kézműves foglalkozás lesz. 2011. feBruár 20. – 2012. március 20.
Örömteli húsvéti várakozást kívánunk mindenkinek!
s zületések :

a

A női Klub veZetői

B eíratkozási

Helyzetkép

A Nyirő József általános Iskola Vezetősége közli az iskolai és óvodai beíratkozások helyzetét:

Szépvíz – Dobay Örs
Csíkszentmiklós – Kusztora Andrea, Rostás
Eszmeralda
Csíkborzsova –
Bükkloka –

e lHalálozás :
Szépvíz – – Imre Vidor, Ambrus Ignác,
lászló József
Csíkszentmiklós – Molnár Katalin
Csíkborzsova –
Bükkloka –

Csoport/osztály

Szépvíz

Szentmiklós

Borzsova

Napközi otthon

14

–

–

Kiscsoport

9

9

3

Előkészítő osztály

19

6

6

I. osztály

20

10

6

szépvíz község polgármesteri HivataláBan Házasságot kötöttek:

V. osztály

15

12

–

Tőke István és Erőss Mónika

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.
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nyomda: Alutus Csíkszereda; megjelenik: 1300 példányban
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vetőmag kisiskolásonak kultúrcsütörtök

Új elnököt és vezetőtanácsi tagokat választott Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének közgyűlése a március 12-én
Csíkszeredában tartott ülésén. Ezen kívül elfogadták az idei programokat is, így hamarosan villanypásztorra lehet pályázni, a kisiskolások
vetőmagot kapnak, a rászoruló családok pedig kecske, juh, nyúl vagy
csirke közül választhatnak.
Ferencz Tibor, Szépvíz polgármestere lett Hargita Megye Tanácsa
Vidékfejlesztési Egyesületének új elnöke, és két új vezetőtanácsi tagot
is választottak a közgyűlés tagjai Fábián lászló csíkszentsimoni és
Gábor Tibor csíkkarcfalvi polgármester személyében. Az eddigi 13
önkormányzat – Hargita Megye Tanácsa, Kászonaltíz, Szépvíz, oroszhegy, lövéte, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Székelyvarság, Csíkszentmihály, Gyergyóremete, Csíkszentsimon, Tusnád község,
Kozmás – mellé új tagok felvételét is megszavazták a jelenlévők, így
Csíkszentimre, Bögöz, Gyergyócsomafalva, Bélbor, Csíkpálfalva, Balánbánya, Kápolnásfalu, Csíkszenttamás, Székelykeresztúr, Homoródszentmárton, Gyergyóvárhegy, Nagygalambfalva, Korond,
Felsőboldogfalva, Csíkkarcfalva, Gyergyóditró, Csíkcsicsó, Siménfalva és Salamás is csatlakozott az egyesülethez.
A vidékfejlesztési egyesület idei pályázati keretösszege 600 ezer
lej, azaz duplája a tavalyinak. Ezen belül 94 ezer lejt különítettek el
szarvasmarha-, juh és kecsketnyésztők helyi egyesületeinek támogatására, 260 ezer lejt feldolgozói és értékesítési szövetkezeteknek, 75
ezer lejt erdei gyümölcsöt feldolgozók egyesületének, 32 ezer lejt lovasegyesületeknek, 39 ezer lejt szakmai egyesületeknek. 45 ezer lejt
tulajdonosi társulásoknak és vadászegyesületeknek szánnak villanypásztor vásárlására, amely a vadkárok ellen nyújtana védelmet. A vidékfejlesztési egyesület ezenkívül 25 ezer lejt fordít három-négyféle
vetőmagot tartalmazó csomagok vásárlására, amelyet kisiskolásoknak
osztanának szét, arra törekedve ezzel, hogy a gyerekekkel megszerettessék a gazdálkodást. 55 ezer lejes keretből pedig szociálisan hátrányos helyzetű családoknak csirkét, kecskét, juhot vagy nyulat
vásárolnának, az érintettek választhatnának ezek közül. A közgyűlésen
jelen volt Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke is, aki az utóbbi
három program szorgalmazója. Mint elmondta, ezekkel az intézkedésekkel enyhítenének a rászorulók helyzetén, illetve szeretnék, ha a városi, tömbházlakó gyerekek közül is minél többen megszeretnék a kerti
munkát.

Sebestyén Péter esszéket és bibliai gondolatokat tartalmazó Gördeszkán a mennyországba és Kincs mélyre ásva című köteteinek
bemutatójára került sor 2012. március 1-jén,
csütörtökön 19 órától a szépvízi községháza
pincetermében. A szerzővel Balog lászló, a
csíkszeredai Sapientia EMTE könyvtárigazgatója és Tóth Béla, a marosvásárhelyi területi
rádió szerkesztője beszélgetett.

Harangozó Imre tanár, néprajzkutató az
Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnökének
könyvbemutatóval egybekötött színvonalas
előadására került sor 2012. március 22-én,
csütörtökön 19 órától a szépvízi községháza
pincetermében. Az előadás címe: Sokat gondolkoztam a régi Atyákról … Felkért hozzászóló Halász Péter néprajzkutató, a Duna
Televízió nyugdíjas főszerkesztője volt.
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március 15-i rendezvények
c síkBorzsováBan
„Ha az ünnep elérkezik életedbe,
akkor ünnepelj!” (Márai Sándor)
Egészen ünnepelni, azaz szívvel,
lélekkel, fiatalok és idősek, kicsik és
nagyok együtt tudtunk Csíkborzsovában március 15-én, amikor megemlékeztünk a falu szülöttjéről, az
1848/49-es harcokban részt vevő Balogh Ignác honvéd főhadnagyról, illetve a szabadságharcban elhunyt 17
borzsovai hősről. A szentmise után a
Hősök emlékművénél folytatódott az
ünnepség. A díszbeszédeket a Balogh
Ignác általános Iskola diákjainak alkalomhoz illő műsora, valamint az
újonnan megalakult csíkborzsovai
férfikórus könnyeket csaló csodálatos
s zépvízen
műsora követte. Ezután elhelyeztük a
A március 15-i ünnepi programot
kegyelet koszorúit az emlékmű előtt. a szépvízi óvodások kezdték déli haJó volt együtt ünnepelni!
rangszókor a községháza előtti emItt
a
gyermekek
erőss eniKő-MáriA lékműnél.
tanítónő

c síkszentmiklóson
Csíkszentmiklóson a március 15-i ünnepségek a 11 órai szentmisével kezdődtek
nagyszámú résztvevővel. A szentmisén
Gergely Géza esperes az ünnep erdélyi vonatkozásáról és személyiségeiről beszélt.
Ezt követően a csíkszentmiklósi diákok
adták elő az ünnephez illő, meghitt műsorukat a templomban. Az rendezvény az
emlékműnél folytatódott, ahol Ferencz
Tibor polgármester ünnepi beszédében
hangsúlyozta az összefogás, összetartozás
lényegét, kiemelve ennek szükségességét
a hétköznapokban is. A rendezvény koszorúzással zárult.

meg, amelyben a márciusi ifjak bátorságáról, elszántságáról beszélt, szükségét látva ennek az elszántságnak a
jelenlétét a mindennapi életben és a
politikában is. „Összetartozás és öszszefogás, közös akarat.”
Ezt követően a megemlékezők
koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. A rendezvénysorozatot a Nyírő
József általános Iskola diákjainak
színvonalas előadása zárta.
***

K ösZönet

elhelyezték az általuk készített nemzeti színű zászlókat. Az óvónők az
ünnep fontosságáról beszéltek, majd
ezt követően a gyermekek a Nemzeti
dal részletei után nagy lelkesedéssel
énekelték a 48-as dalokat.
Az előző évekhez hasonlóan
Szépvízen este szervezték a március
15-i megemlékező ünnepséget. A rendezvénysorozat szentmisével kezdődött, majd a jelenlévők rendezett
sorokban nemzeti és székely zászlókkal vonultak a községháza előtti emlékműhöz. Az ünnepséget a
polgármester ünnepi beszéde nyitotta

Az iskolák tantestületének köszönhetően a község mindhárom falujában a március 15-i rendezvények
egyre ünnepélyesebbek, meghittebbek. Ezúton szeretném megköszönni
mindazoknak a tevékenységét, akik
hozzájárultak rendezvényeink bensőségesebbé tételéhez, a község lakóinak pedig köszönöm, hogy évről évre
jelen vannak a rendezvényeken, és így
együtt ünnepelhettünk nemzetünk legnagyobb ünnepén, kifejezve nemcsak
elődeink iránti tiszteletünket, hanem
erőnket is a jövőt illetően.
FerencZ tibor
polgármester
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r eflexiók
Habár márciusban elég fagyos idő
volt, mégis néha forrongott körülöttünk a levegő: lázasak voltunk, lázban
égtünk. Először március 8. lázában,
azután március 15-t ünnepeltük meg
csendben, de felemelően lázasan,
emellett a közbirtokossági választás
láza is emésztett. Egyeseket olyanynyira, hogy a Csíki Hírlapban választási felhívást is olvashattunk.
Természetesen a meghökkentésen
kívül, amit okozott, egyéb hatással
nem volt szervezetünkre, mármint a
közbirtokosságra.
Betegségek láza is kerülgetett, valóban egy elég súlyos influenzajárvá-

a

lázas március

nyon vagyunk túl, vagy benne, mivel
pillanatnyilag a gyerekeket sújtják a
járványos megbetegedések. Zárójelben megemlítem, hogy magas láz esetén a gyerekeket családorvoshoz kell
vinni, még akkor is ha a szülő szerint
könnyű lefolyású megbetegedésről
van szó – természetesen, közösségbe
ne vigyük ezidő alatt.
Az utóbbi időben tapasztalható,
hogy sokan lebecsülik az influenzát,
mint megbetegedést, ezért érdemes
néhány szót ejteni róla. A tavalyi
H1N1 világjárvány körüli rémhírek
sokunkat elbizonytalanítottak a védőoltásokkal kapcsolatosan, oly mérték-

az rmdsz jelöltjei

ben, hogy a beoltottak száma csak
tízes nagyságrendű volt, holott a védőoltás a vírusos betegség megelőzésére a leghatásosabb módszer. A
megelőzés másik fontos eleme az immunrendszer erősítése vitamindús
zöldségek és gyümölcsök (paprika,
káposzta, citrom, narancs, kivi) valamint a természetes antibiotikumokat
tartalmazó hagyma és fokhagyma fogyasztása által. Ennyit márciusról,
habár még volna, amire reflektálni, de
a többiről áprilisban szólunk.
Dr. viKárius Károly
családorvos

megidézett történelem

2012. július 10-én helyhatósági választáoskat tartanak Romániában.
Ekkor kerülnek megválasztásra a helyi
tanácsosok valamint a község polgármestre.
Az RMDSZ szépvízi szervezetének helyi
önkormányzati képviselő-jelöltjei:
Szépvíz: Balázs Gaspariu, Balogh Krisztina, Bogos árpád, Erőss Ödön, Fekete Örs,
Gál Zoltán, Kuna Csaba Tibor, lászló Barna,
Mihály Imre, Zakariás István
Csíkszentmiklós: lakatos István, István
Miklós, orbán Csaba, Szakács Iuliu
Csíkborzsova: Geréd István, onodi Attila,
1941. március 15-i pillanatkép. A képen az akkori szépvízi leventeSzakács Vilmos, Szőcs Csaba
hadosztály csapata látható, amint a templomból az ünnepségre mennek
A kép bal felén Bodor Rozália levente-tiszt látható. A felvételt Biró
Az RMDSZ szépvízi szervezetének polAntalné szül. Antal Anna bocsátotta rendelkezésemre.
gármester-jelöltje: Ferencz Tibor
Gál Hunor

területalapú támogatások igénylése
A Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA) tájékoztatása alapján a
Polgármesteri Hivatal a lakosság tudomására hozza,
hogy a 2012-es területalapú támogatások (SAPS) igénylése hivatalosan március elsején kezdődik, és május 15ig lehet késedelmi büntetés kockáztatása nélkül leadni
az igényléseket. Szépvíz község lakói kéréseikkel a Pol-

gármesteri Hivatal 12. számú irodájában.
Szükséges íratok: Sszemélyazonossági igazolvány
másolat; igazolás vagy kivonat (extras) az érvényben
lévő folyószámláról; igazolás a mezőgazdasági nyilvántartóból; a legelős területekkel rendelkező támogatást
igénylő személyek esetében szükséges az állatlétszámot
igazoló kártya (cod exploataţie) másolata
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a szépvízi közBirtokosság tevékenységéről
A szépvízi közbirtokosság 2012.
március 18-án a helyi kultúrotthonban
tartotta a 2011-es évi beszámoló közgyűlését, amelynek napirendi pontjai
között tisztújítás is szerepelt.
Az 1082 tagot számláló és 5025
szavazati joggal rendelkező tagságból
a közgyűlésen részt vett 724 tag, személyesen vagy meghatalmazás útján.
A jelenlévők 3582 szavazati jogot
képviseltek, azaz a részvételi arány
71,28% volt.
Az előterjesztett anyagok részletesen tartalmazták a 2011-es esztendő
tevékenységét, valamint a 2012-es évi
terveket. Néhány fontosabb adat a
2011-es évi megvalósításokról:
– a területalapú támogatások öszszege: 1.475.000 lej, amelyből
952.000 lej van elköltve és 523.000
lej a bankban lekötve.
– a faeladásokból, kamatokból,
bérekből és szolgáltatásokból 871.000
lej jövedelem származott.
– az évi költségek összege
1.823.000 lej, amelyből a tagság ré-

szére kiosztódott 753.750 lej, azaz
150 lej jogonként.
Egyéb fontosabb kiadások: erdészeti kezelési költségek (256.800 lej),
különféle adók (126.000 lej), a legelőtakarítási munkák, az erdészeti
szakmunkák, csemeteültetés, csemeteápolás stb. költségei (78.000 lej),
erdő-felújítási alap (98.000 lej). Az
adományokra és támogatásokra
133.000 lejt költött a közbirtokosság,
amelyek fontosabb tételei a következők: a szépvízi iskola fűtésére 20.000
lej, a ravatalozóra 55.000 lej, a futballcsapatnak 8.000 lej, a karatésoknak 5.000 lej, iskolások és óvodások
karácsonyi csomagjaira, valamint iskolai rendezvényekre 11.000 lej, ifjúsági szervezetnek 3.300 lej,
házasságkötésekre és halálesetekre
18.000 lej, községi rendezvényekre
2.000 lej, nyugdíjasok kirándulásaira
1.800 lej.
A 2012-es évre 2.500.000 lej jövedelmet tervezett a közbirtokosság,
amelyből szintén a tagság részére

760.000 lej osztódna ki, 50 lej előleg
jogonként húsvétra és 100 lej jogonként karácsonyra. A 2012. évi támogatásokra és adományokra 200.000
lejt szavazott jövőre a közgyűlés.
Az utolsó napirendi pont keretében történt meg a közbirtokosság
igazgatótanácsának, valamint az ellenőrző bizottságnak 4 évre történő
megválasztása.
A leadott szavazati lapok kiértékelése után a szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a közgyűlés
nagy többsége a régi vezetőség mellett tette le a voksát, így a következő
négy évre a régi igazgatótanács és ellenőrző bizottság fogja vezetni a szépvízi közbirtokosságot.
A közelgő ünnep alkalmával kellemes húsvétot kíván Szépvíz Közbirtokosságának vezetősége minden
közbirtokossági tagjának, valamint
minden falus-társának és ügyfelének!
Gál AntAl
elnök

a nyakönyvi ismertető
Az anyakönyv az a hatósági
nyilvántartás, amely közhitelűen
tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változásait.
Az anyakönyvbe csak jogszabályban meghatározott adatok
vezethetők be, meghatározott
formában és eljárás szerint. A
születési, a házassági és a halotti
anyakönyvbe kizárólagosan az
erre feljogosított hivatalos személy, azaz az anyakönyvvezető
végezhet bejegyzést.
Személyazonosságunk bizonyításának alapdokumentuma,
nem a személyazonossági igazolvány vagy a születési anyakönyvi kivonat, hanem a mindig
két példányban kitöltött születési, házassági, elhalálozási
anyakönyv, amelynek első példányát a születés, a házasságkötés

és az elhalálozás bejegyzésének
helye szerinti Polgármesteri hivatal keretében működő anyakönyvi hivatal, a második
példányt pedig a megyei lakossági nyilvántartó őrzi.
Régen az anyakönyv egy
adott plébánia, egyházközség
vagy település tagjainak írásos
nyilvántartása volt. Többféle
anyakönyv létezett és létezik
napjainkban is. A legfontosabbak
a születési, házassági és halotti
anyakönyvek. Kezdetben az
adott egyházközség plébánosa
esetleg a káplán, a kántor, vagy
más személy vezette a nyilvántartást, majd bevezették a világi,
állami anyakönyvezés, de emellett az egyes vallási felekezetek
tagjainak anyakönyvezése is
folytatódott.

Az anyakönyvek rendkívül
értékesek a tudomány valamint a
helyi közigazgatás számára is,
mivel egy település szinte minden lakóját tartalmazzák. Szépvíz község anyakönyvi hivatala a
születési, házassági és halotti
anyakönyveket 1895-től őrzi. A
korábbi anyakönyvek megtalálhatók a csíkszeredai levéltárban.
Hogy ha a birtokunkban levő
anyakönyvi kivonatokban, a személyazonossági
iratainkban
hibás, hiányos, helytelen bejegyzések szerepelnek, a kiigazítások
elvégzésének alapjául az eredeti
anyakönyv bejegyzései szolgálnak, azok perdöntőek, és minden
későbbi okmányunk az anyakönyvek adatait veszi át, azokat
ismétli, helyesen vagy hibásan.
– folytatás a 7.- oldalon –
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a csíkszentmiklósi közBirtokosság tevékenységéről
A csíkszentmiklósi közbirtokosság 2012. március 17-án tartotta a
2011-es évi beszámoló közgyűlését.
Mint az előző évek, a 2011-es év
is sikeres volt, ami a közbirtokosság
vezetőségének tevékenységét illeti –
számolt be az Igazgató Tanács, amely
a nehéz gazdasági helyzetben is a
2011-es évre előirányzott tennivalókat
sikeresen kivitelezte:
– legelőtakarítás az első és hátsó
határrészen (70 ha);
– A megvásárolt beltelkeken lévő
ház főjavítása elkezdődött és 2012.
novemberéig be is fejeződik;
– A villany bekötése az említett
épületbe;
– A közelmúltban megalakult községi mezőgazdasági és állattenyésztési szövetség által szorgalmazott
községi tejfeldolgozó üzem megépítéséhez szükséges pályázat elindításához hozzájárulás 5.000 lej értékben;
– Csemeteültetés elvégzése az
előirányzott 14 ha területen, értéke
120.000 lej;
– A 2011-es évi közgyűlésen jóváhagyott fűbérek felhajtása, befizette-

tése az idegen állattartó gazdáktól;
– Az üzemterv alapján kitermelt
fakvóta értékesítése a működési alapszabályzat értelmében;
– A működési alapszabályzat 28as szakasza szerint a közbirtokosság
ellenőrző bizottságában a 2011. évi
közgyűlésen a tagság által jóváhagyott pénzügyi szakember felvétele
megtörtént;
– A hátsó és első határrészre vályúk készültek, a szalonkai és nyilénki
legelőn esztenát építettünk, ami megoldást jelentett a higiénikus sajtkészítés szempontjából is. Még egy
esztenát építettünk, amely a hideg
időszakban jelent megoldást a juhok
legeltetésére a pálosi részen;
– A közbirtokossági alkalmazottak munkaidőn kívül, közmunkával az
alelnök vezetésével egy kinti alkalmatosságra szolgáló födést készítettek a
vendégház elé;
– Elvégeztünk egy részleges javítást a szalonkai legelőre vezető erdei
úton a községi tanács és Erőss Attila
által biztosított haszongépek segítségével, díjmentesen;

Akad tennivalónk bőven a 2012es évben is. A legfontosabbak:
– Csemeteültetés kb. 10 ha területen kb. 100.000 lej értékben;
– Az erdős terület üzemtervezése
1560 ha-on, értéke kb. 45-50.000 lej;
– A legelőtakarítás folytatása az
első és hátsó határrészen kb. 80.000
lej értékben;
– A legelőkre vezető utak javítása
kb. 3.000 lej értékben;
– A földalapú támogatás igénylése
érdekében a szükséges dokumentáció
beterjesztése az APIA-hoz;
– A kultúrotthon részére a tervezett asztalok beszerzése.
Pénzügyi lehetőségeink függvényében a felsoroltakon kívül, minden
bizonnyal előre nem látott munkálatokat is fogunk végezni, csak visszafogottabb ütemben, mint az előző
években, mivel ebben a válságos és
bizonytalan világban tartalékolni kell
a következő évekre is.
Pál luKács MiKlós
elnök

a nyakönyvi ismertető
– folytatás a 6.- oldalról –
Bármilyen hibás bejegyzést lehet
orvosolni, ki lehet javítani. A hibás
bejegyzés kijavítása kérés alapján történik. A kérést az anyakönyveket őrző
(születési hely vagy a kérelmező lakóhelye szerinti) polgármesteri hivatalhoz
lehet benyújtani, és
amennyiben azt jóváhagyják, kiállítják az új anyakönyvi kivonatot, az
előzőt pedig bevonják.
A kéréshez, amit személyesen tölt
ki a kérelmező, mellékelnie kell a következő dokumentumokat:
– az érvényes személyazonossági
igazolvány vagy személyi kártya máso-

latát
születési anyakönyvi kivonat másolatát
házassági anyakönyvi kivonat
másolatát, hogyha van házasság
A kérésre az adott hivatal harminc
napon belül köteles választ adni. Ha a
kiigazítási kérelmet elutasítják, a Polgármester végzése ellen jogorvoslattal
lehet élni az elutasító hatóság székhelye szerinti bíróságnál.
A bíróság hatáskörébe tartozik az
anyakönyvek érvénytelenítése, kiegészítése és módosítása. Bármilyen módosítás elvégzése csakis bírósági
határozat alapján lehetséges.
érdemes tehát odafigyelnünk ira-

taink helyességére, hisz előfordulhat,
hogy hibás bejegyzés miatt nem egy
családi néven szerepelünk gyermekeinkkel vagy éppen házastársunkkal, és
most nem tartjuk fontosnak, de a későbbiek során sok kellemetlenséget,
bosszúságot tud majd okozni: gondoljunk a hagyatékra vagy bármilyen
más hivatalos eljárásra.
A szépvízi Polgármesteri Hivatal
anyakönyvi osztályán az elmúlt években több hibás házassági és születési
anyakönyvi beírást javítottunk ki.
DeMeter eMőKe
anyakönyvvezető
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deák marika írott tojásai
A húsvéti tojás elkészítésének manapság
számtalan divatos formája van. lehet karcolni, batikolni a tojásokat, festhetjük hagymahéjjal, tehetünk rájuk különböző
leveleket, ragaszthatunk rájuk gyöngyöket,
papírokat, matricákat.
Az írott tojás hagyománya régi időkre
nyúlik vissza és vidékünkön is sokan vannak,
akik hímes tojást tesznek húsvét hétfőn a locsolók elé az asztalra.
Talán kevesen tudják a községben, hogy
a szépvízi Deák Marika szabadidejét a böjti
időszakban tojásírással tölti. Az év folyamán
gyűjtött kifújt, kiszárított tojásokra saját kitapasztalt technikával, nem a hagyományos
kesicével, de méhviasszal írja a többnyire
gyimesi hímeket, mintákat. A kifújt tojás előnye, hogy sokáig eltartható és még a nagyhét
előtt neki tud fogni az írásuknak. Eleinte csak
a családtagoknak, barátoknak, szomszédoknak írt tojásokat. Később, az igen gazdag motívumvilág kitanulmányozása során, egyre
több hímes tojást készített. Tavaly már részt
vett az írott tojásokkal a csíkszeredai húsvéti
vásáron, ahol a legkeresettebbek a bojtos, fenyőágas, töltött rózsa, cserelapi és kicsi szíves motívumú tojások voltak. Az írásnál nagy
figyelmet fordít a kivitelezésre, pontosságra.
Ehhez sok gyakorlásra, időre és nagy türelemre van szükség. Vidékünkön a fehér rajzolatú pirosra festett húsvéti tojás az
ismertebb, de láthatunk fekete, kék, zöld,
sárga mintás tojást is. A népi motívumkincs
a végtelenségig variálható, ezért nincsenek
igazán korlátok a hímes tojás készítésénél.
Más vidékek motívumait is érdemes megismerni, hogy azok is visszakerülhessenek a
köztudatba. (GyörGy beátA)

tojásírás a szépvízi
könyvtárBan
Immár hatodik alkalommal szervezzük meg Nagycsütörtökön a
hagyományos tojásírást a szépvízi könyvtárban. A helyszínen minden
eszközt biztosítunk, kivéve a főtt tojást. Ezt kérjük, mindenki hozzon
magával annyit, ahányat meg szeretne írni. A kisiskolásokat 10 órára
várjuk, majd 12 óra után jöhetnek a nagyobb diákok is. Idén is megpróbáljuk a húsvéti készülődést ünnepélyesebbé, tartalmasabbá tenni
gyermekeink számára. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! (bece
KAtAlin könyvtáros)

tojásírás csíkszentmiklóson
2012. április 7-én, szombaton 14:00 órától tojásírást szervez a csíkszentmiklósi ifjúsági szervezet a csíkszentmiklósi Teleházban. A szükséges anyagok biztosítottak, a résztvevőknek csupán a megírandó főtt
tojásokat kell vinniük. Belépő: 1 lej.
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tojásfestés növényekkel
Piros tojás nélkül elképzelhetetlen a húsvét, ezzel díszítjük asztalunkat, kínáljuk a locsolókat, sőt az
ünnep elteltével többnyire el is fogyasztjuk. Napjainkban sokféle festék kapható a boltokban, de ezek
mesterséges színezőanyagokat tartalmaznak, rákkeltő hatásuk is lehet. A
természetes festőnövényekkel festett
tojásokkal viszont nem kerül szenynyező anyag sem a természetbe, sem
az emberi szervezetedbe, bátran el
lehet fogyasztani, még akkor is, ha a
tojás elreped és a tojásfehérje is elszíneződik. A festés előtt fontos megnézni, hogy a festésre szánt tojások
világos színűek, foltnélküliek legyenek, de még így is alapos mosást igényelnek ahhoz, hogy a festék
egyenletesen megfogja. A festéshez
többféle növényt használhatunk, de a
legelterjedtebb a nagyanyáink által is
használt hagymahéj.
Aki színes húsvéti tojásokat szeretne készíteni, annak célszerű az
előző év folyamán előre begyűjteni és
megszárítani a növényeket. pirosas
színt kapunk, ha vöröshagyma héjjal,
céklahéjjal, áfonyával festjük a tojást,
narancssárga színű lesz, ha fehér
hagymahéjat vagy dióhéjat használunk. sárga színt fest a körömvirág

H úsvéti

A sötétebb tojást vöröshagyma héjjal, a bal oldalit céklával festette a
szerző

szirma, a köménymag, és a kamilla,
zöld szín eléréséhez spenót, csalán illetve petrezselyem levelet kell használni. lilát fest a vöröskáposzta
levele és a szeder, barna színt ad a
dió levele és a kapor magja.
A növényeket hideg vízbe tegyük
főni, ha a víz forr, tegyük bele a tojásokat és addig tartsuk benne, amíg elérik a kívánt színt. Ha írott tojást
szeretnénk készíteni, a tojást előre
meg kell főzni, majd ha kihűlt, akkor

recept- ötlet

a női kluB ajánlásával

Hozzávalók: maradék húsvéti sonka, 60 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 1
teáskanál cukor, 3 teáskanál só, 2 tojás, 1 evőkanál vaj, 1 dl tej, kb. 2
dl víz
Elkészítés: A maradék sonkát felkockázzuk, ha szeletelt, az sem
baj. A tejjel, a cukorral, a sóval, 3 evőkanál liszttel és az élesztővel
kovászt készítünk, hagyjuk állni 20 percig. Utána az összes hozzávalóval hólyagos tésztává összedolgozzuk. Kelesztjük félórát, majd 7-8
részre vágjuk, mindegyiket kör alakúra nyújtjuk, elosztjuk a sonkát
rajta, majd batyuvá összefogjuk. Hajtással lefelé tesszük a sütőpapíros
tepsire, és félórát pihentetjük. Vizes kézzel lesimítjuk a tetejét, és forró
sütőben 40 perc alatt készre sütjük.
Csülöktől kezdve bármi jó bele. lehet mustárral vagy tormával is
ízesíteni.

lehet kesicével megírni. A festésnél
kell vigyázni, csak langyos lébe lehet
festeni. Akinek nincs kesicéje, az a
tojásokat díszítheti harisnyába kötött
levelekkel, virágszirmokkal is, ebben
az esetben főzhetjük a tojást együtt a
növényekkel. A tojásokat újságpapírra kiszedve hagyjuk megszáradni,
majd szalonnával kenjük be, hogy
szép, csillogó fényt kapjanak.
tiMár KAtAlin
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és kereszt

A nagyböjt, jól tudjuk, Jézus szenvedésének és halálának emlék ideje.
Ahogy haladunk előre a nagyböjti
időben, úgy rajzolódik ki mind jobban
lelki szemeink előtt a szenvedő Úr
Jézus fájdalmas képe. Megrázóan szól
erről egyik legszebb nagyböjti énekünk: „A fényes Isten-arcot vér s fájdalom fedi: Mint küzde szörnyű
harcot, hallgatva hirdeti.”
A nagyböjt utolsó hetét nagyhétnek nevezzük, mert fontos, nagy eseményeket ünnepelünk. Virágvasárnap
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezünk meg. Sokan kísérték
az Úr Jézust. Jeruzsálem népe is kijött
eléje. A hatalmas tömeg pálmaágakat
lengetett és hozsannát énekelt. Úgy
kísérték be a városba, mint a rég várt
Messiás királyt. Ennek emlékére tartjuk a virágvasárnapi körmenetet. Tudjuk azonban, hogy ez az éljenző
tömeg pár nap múlva „Feszítsd meg”et kiált feléje. Ezért csendül fel a
szentmisében a Passió, Jézus szenvedésének a története.
Mily drámai ez a kettősség: a hozsanna és feszítsd meg kiáltása. Mily
sokszor megismétlődik a mi életünkben is. Egy-egy nagy ünnep alkalmá-

val száll az ének, az ima ajkunkról a
zsúfolásig telt templomban. Magával
ragad a tömeg lelkesedése, áhítata. Az
ünnepek elmúltával oly könnyen viszszaesünk a hétköznapok szürkeségébe, sőt megszokott hibáink,
bűneink rabságába.
Az emberi élet egy nagy kiránduláshoz hasonlítható. Sokszor sziklás
ösvényeken, meredek hegyoldalakon
kell feljebb jutnunk, de ha vállaljuk a
fáradtságot, fent a csúcson gyönyörű
kilátásban, csodálatos élményben lesz
részünk.
így vagyunk a lelki életben is. érdemes vállalni az önmegtagadást, a
küzdelmet, hogy bensőleg csiszolódjunk, nemesebb, értékesebb emberekké váljunk. Erről beszél a költő,
Babits Mihály is „Psyhoanalysis
Christiana” című versében:
„Szenvedni annyi, mint diadalt
aratni: / Ó hány éles vasnak kell rajtunk faragni, / míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya / beállítson
mesebb, az Isten képére és hasonlamajdan szobros csarnokába.”
tosságára teremtett embert.
Vállaljuk tehát a küzdelmet, a lemondást, az önmegtagadást különöGerGely GéZA
sen ezekben a napokban, hogy
plébános
kialakítsuk magunkban a szebb, a ne-

elsőáldozók
Bemutatása
Egyházunkban nagyböjt negyedik vasárnapja (idén március 18.) örömvasárnap lévén,
arra a gondolatra jutottam, hogy ezen a napon
mutassuk be a templomban azt a tizenkilenc
szépvízi gyermeket, aki májusban első szentáldozásához járul.
Jó volt látni őket az oltár körül, hisz ők jövőnk reményei, szépen szavaltak, énekeltek,
szent olvasmányokat olvastak fel és az egyetemes könyörgések fohászaival lelkesítettek
bennünket. (Gábor Zoltán plébános)
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önkéntesség: iránytű az életHez
„Minden hónapban elolvasom a Nádi Suttogót, és nagyon
jónak tartom, hogy a községnek
van saját havilapja és ráadásul
még az interneten is olvasható,
mert így mi is, akik idegenben
élünk napirenden lehetünk
azzal, ami otthon történik, hazavágyhatunk. – írta szerkesztőségünkhöz címzett levelében a
22 éves csíkszentmiklósi Demeter Sarolta, aki jelenleg Kaposváron él. – Mivel 2011 az
önkéntesség éve volt, arra gondoltam, hogy írok egy pár sort
arról a programról, amelynek én
is részese vagyok és ami nagy
lehetőség sok fiatal számára.”
Mindenki olvasott arról, vagy hallotta már, hogy a 2011-es év az önkéntesség éve volt, de hogy mit is
jelent ez, sokan nem is tudják. Van
olyan ember, aki az egész életét
annak szenteli, hogy másokat pártfogoljon, másnak eszébe sem jut, hogy
segítsen az úton rosszul levő embernek, csak bámul rá. Az önkéntességnek nagyon sok fajtája van, pl.
szociálisan hátrányos helyzetű emberek támogatása, hajléktalanok elszállásolása, étkeztetése, vagy nehéz
anyagi helyzetben levő fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása.
De önkéntességnek számít minden
olyan tett, amiért nem várunk cserébe
semmit. Ebben a világban, aminek a
főszereplője a pénz, észre sem veszszük, hogy körülöttünk mennyi embernek van szüksége segítségre.
E téren Szépvíz, Szentmiklós és
Borzsova fiataljainak a figyelmét egy
nem mindennapi lehetőségre szeretném felhívni.
Az Európai Unió 2007-től egy fiataloknak szóló programot indított,
amelynek neve Fiatalok lendületben.
A program célja, hogy bevonja, elsősorban az európai fiatalokat az önkéntes tevékenységekbe és rávilágítson
arra, hogy nem minden csak rólunk

szól. A programban részt vesz az EU
minden országa, de ugyanakkor részt
vehet a világ bármely országa. A Fiatalok lendületben azokat a 18-30
éves fiatalokat célozza meg, akik szeretnének tapasztalatot szerezni egy
idegen országban, önállóan élni, nemzetközi csapat tagjai lenni, és segíteni
másokon. A program lehet hosszú
tavú (2 hónaptól-1 évig) illetve rövid
távú (2 héttől -2 hónapig terjedő).
2011 novemberétől a kaposvári
Compass Egyesületnél dolgozom,
mint EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntes. A programom egy
évig tart, amely alatt kaposvári, illetve Somogy megyei fiatalokkal
ismertetjük meg a Fiatalok lendületben programot, segítjük őket a
nyelvtanulásban. Jelenleg 15 önkéntes dolgozik az Egyesületnél, de
a szám folyamatosan változik. Van-

a szépvízi polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő – Csütörtök:08,00-15,00
Péntek: 08,00-14,00

nak társaim olaszországból, Spanyolországból, Angliából, Németországból,
Franciaországból,
Görögországból, Törökországból és
Romániából, Erdélyből. De voltak
már Egyiptomból, Portugáliából és
más országokból is.
Hogy miért jó mindennek a részese lenni? Egyrészt megismerhetek embereket a világ minden
tájáról, szerezhetek barátokat, tanulhatok nyelveket, másrészt foglalkozhatom
gyerekekkel
és
taníthatok fiatalokat angolra, de
ami a legfontosabb, bemutathatom
az én kultúrámat, amit otthonról
hoztam, Erdélyből, Csíkszentmiklósról.
DeMeter sAroltA
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k arate - Hírek
A lassan tizenhárom éves múltra visszatekintő szépvízi karate olyan fordulóponthoz érkezett, amelyről, úgy érzem, érdemes
beszámolnom. A csapat, amely mostanig a csíkszeredai Fudoschin Klub keretében működött
önálló klubbá vált Sic Szépvíz Karate-Do
néven. Az újonnan alapított klub hivatalosan is
több sportág működését teszi lehetővé: harcmű-

vészet, atlétika, futball, asztalitenisz, tenisz, fittnesz, motorsport, kerékpározás, íjászat, úszás, kulturizmus. Ha
tehát valaki ezen sportágak valamelyikével intézményesített formában szeretne foglalkozni (csapatszervezés, versenyeken való részvétel, pályázatok), megteheti a Sic
Szépvíz Karate-Do keretében.
A klub lógójának megtervezéséhez egy 2006. szeptember 6-án készült fényképet használtunk fel – akkor
avatták ugyanis a helyi tornatermet.
A csapatról a facebook-on is lehet olvasni a Sic Szépvíz Kerete-Do címen.
sZAtMáry DoMoKos Zsolt

gazdaélet – az okos gazda lapja
gazdaélet néven nemrég országos
agrármagazin látott napvilágot. a
színes, igényes nyomdai kivitelezésű
lap havonta 64 oldalon jelenik meg.
a lapigazgató és a kiadvány arculatának tervezője, tördelője mihály
lászló, főszerkesztője daczó dénes.
az alábbiakban a lap főszerkesztője válaszolt kérdéseinkre.
– Mikor jött létre a Gazdaélet országos agrármagazin?
Az első lapszám 2011 novemberében
jelent meg, a 2012. márciusi lapszám
pedig a napokban kerül a postaládákba, illetve az újságosstandokra.
– Mi a célja a Gazdaéletnek?
– Amint neve is mutatja, a gazdák
életéről, mindennapjairól szeretne beszámolni úgy, hogy közben ebből tanulni és ötleteket gyűjteni lehessen. A
lap emellett a jó példák bemutatására
törekszik. Szerkesztőkként azt gondoljuk, hogy ebből mindenképpen tanulni lehet. A jó példa ragadós…

– Hogy születik a tartalom, az újság? ezért a környezeti nevelésre is hangsúlyt fektetünk. állandó Gyógyfű ro– A havonta egyszer megjelenő lap vatunkban éppen a természet
szerkesztésekor mindig az aktuális értékeiről, a gyógynövényekről Mamezőgazdasági tennivalókat tartjuk calik Ernő biológus ír. A lapban a szészem előtt. Tehát a márciusi lapszám- kelyföldi mezőgazdasági kérdések
mellett a partiumi, közép-erdélyi térségek gazdaéletéről is olvashatnak.
Munkatársaink Bihar, Szatmár,
Maros, Csík, Udvarhely és Háromszék térségéből jelentkeznek.
ban az új mezőgazdasági idényre készülve a vetőmagokról olvashatnak – Milyen terveik vannak?
részletesen az olvasók. A februári lapban a biogazdálkodásnak jutott a fő – Fiatal lapról van szó, ezért igen fontos
szerep, arra gondolva, hogy egy új számunkra az, hogy azt minél többen megmezőgazdasági év előtt az újdonsá- ismerjék, olvassák. Úgy gondoljuk, sokan
gok felé is nyithatnak a gazdák. Ter- vannak, akik mindennapjaikat gazdaként
mészetesen a havonta változó és élik. Egy modern gazdaságban pedig helye
évszakhoz kötődő témák mellett a van egy olyan kiadványnak, ami közvetlelapban állandó rovatok is vannak, így nül a gazdákhoz szól. A lappal együtt teljea háztáji kertek gondozásáról, állator- sebb lehet a gazdaélet. A lapot a helyi
vosi tanácsokról, vagy éppen aktuális postahivatalokban vagy a postásnál, illetve
növényvédelmi kérdésekről olvashat- a www.gazdaelet.ro weboldalon lehet
nak az érdeklődők. A lap számára a megrendelni.
természetbarát gazdálkodás is fontos,

