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Áldott karácsonyi
ünnepeket
és sikeres új
esztendőt!

Szépvíz község tisztelt lakói!
Immár nyolcadik alkalommal tolmácsolhatom a Nádi
Suttogó hasábjain karácsonyi jókívánságaim, köszönthetem községünk lakóit. Ennek az újságnak a megjelenése, mint sok minden más, községünk közösségi
megvalósítása, úgy is mondhatnám, hogy egy megvalósítás a sok közül.
Most, így az év végéhez közeledve, a karácsonyi ünnepekre készülve, a megnyugvás és megbékélés szellemében

kívánom, hogy a jézusi szeretet, az egymás iránti türelem
és tisztelet hassa át ezen örömünnepüket.
Mindnyájan számot vetünk az elmúlt esztendőről, a
sikeresen elvégzett munkáról, de a félbemaradtról is, hisz
annak folytatása is ránk vár.
A közös munka szellemében és a közös hit reményében bízva kívánok mindnyájuknak áldott karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt!
FERENCZ TIBOR polgármester
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A múlt ápolása

Megye Tanácsának sikeres pályázatán szerezett támogatásból tudtuk megvásárolni. Ezekkel a népviseletekkel is
bővíthetjük emlékházunk állandó kiállítását.
Az év folyamán a rendezvényeken kívül, volt egy sikeres pályázatunk a bethlen gábor Alapkezelő zrt. központi pályázatán, így idén sikerült folytatni a 2016-ban
elkezdett épületfelújítást. Ez a beruházás egy kiegészítője
lesz a már működő örmény emlékháznak, lehetőséget
adva táborok szervezésre, ahol a résztvevő fiatalok megismerkedhetnek az 1600-as évek közepétől Szépvízen kialakult örmény közösség múltjával, kultúrájával. Ezzel az
alkalommal meg szeretném köszönni a bethlen gábor
Alapkezelő zrt. vezetőségének a 2018-as évi támogatást
is, mellyel a tervezett épületfelújítást előresegítették.
ZAKARIÁS ISTVÁN
a Csíkkörzeti Magyar-Örmény
Szentháromság Alapítvány nevében

A 2018-as évet is sikeresnek könyvelheti el a csíkkörzeti Magyar-örmény
Szentháromság Alapítvány.
Több sikeres rendezvényt
szervezett idén is a kuratórium.
júniusban megrendeztük az örmény családok találkozóját, ahol több mint kétszáz résztvevőt sikerült
vendégül látni a kétnapos rendezvényen. köszönet a támogatóknak!
Az év folyamán az alapítvány tagjai részt vettek más
erdélyi szervezetek színvonalas rendezvényein is.
Az október végén tartott katalin-bálon, bemutattunk
három rend örmény népviseletet, amelyeket a hargita

anyaKönyV
– 2018. december
születések:
Szépvíz – Szatmáry kincső
Csíkszentmiklós – rostás józsef-kristóf, catania krisztián,
Szakács kristóf
Csíkborzsova – vosloban ádám
Elhalálozás:
Szépvíz – Tatár Ilona
Csíkszentmiklós – Erőss dénes, fekete karolina, Erőss lászló

szépVíz Község polgármEstEri

HiVatalánaK ügyfélfogadási rEndjE:
hétfő – csütörtök: 800 – 1500
péntek: 800 – 1400

Telefon: 0266-325282, 0266-325203
e-mail: frumoasahr@yahoo.com

Támogató a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a Communitas Alapítvány.

közérdEkű INforMácIók
orvosi rendelők községünkben
dr. Vitos Erika családorvos
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
kedd, csütörtök – 8–13 óra között
Telefonszám: 0266-325110.

dr. Vikárius Károly családorvos
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
kedd, csütörtök – 11–15 óra között
Telefonszám: 0266-325213.

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

Szépvíz közSég öNkéNTES TűzolTóAlAkulATA A 0761130217-ES
TElEfoNSzáMoN hívhATó.
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légy üdvözölve Szent karácsony!

k

ét arca van a karácsonynak: egyik arról beszél, hogy
mit adott nekünk az Isten, a másik pedig arról, hogy
mit kell adnunk mi Neki.
Az első karácsonykor megváltót adott az Isten a világnak. A pásztorok és bölcsek, akik ezt az ajándékot elfogadták, ajándékot vittek: bárányt, tejet, vajat, aranyat,
tömjént, mirhát és benne magukat. Nem elég tehát csak
azt elfogadni, amit az Isten ad, minden karácsonykor:
bűnbocsánatot, fiúvá-fogadást, megbékélést, örökéletet,
mennyei javakat. Mi is ajándékot kell vigyünk az Úrnak.
Nem maradhatunk mindig a karácsonyi ünnep bűvkörében, a betlehemet megjárt pásztorokkal és bölcsekkel
együtt nekünk is haza kell mennünk.
A jászoltól hazafelé tartó pásztorokról azt írja lukács evangéliuma (lk 2, 20): mindazt,
amit láttak és hallottak,
másoknak is elbeszélték.
jézus azt várja, hogy
akik karácsonykor
nála jártak, mindazt,
amit láttak és hallottak
Őfelőle, másoknak is
elmondják, azt kívánja, hogy róla szerte
a világban mindnyájan
bizonyságot tegyünk.
krisztus cselekedeteket vár azon az úton,
amely betlehemből haza
vezet. Azt kívánja, hogy
úgy cselekedjünk, ahogy Ő
cselekedett velünk. Amit egygyel tesztek a legkisebbek közül,
nekem teszitek. Ő semmit sem kíván
közvetlen a maga számára, csak más által. karácsonykor
egyetlen mosolygó gyermekben volt jelen, s csak kiváltságos lelkek: pásztorok, bölcsek vihettek neki ajándékot.
Ma minden gyermekben, minden szenvedőben itt van,
bárhol tehetünk vele jót.
karácsony üzenetét az ember csupán hitben tudja
elfogadni, miközben rádöbben saját méltóságának és
az Isten szeretetének nagyságára: az Isten emberré
vált, hogy odaajándékozza magát az embernek.

A kérdés önmagától vetődik fel: mivel érdemelte ki
az ember ezt a szeretetet?
Az ünnep alkalmával kezet fogunk egymással, üdvözlőlapot küldünk, telefonbeszélgetésben mondjuk el jókívánságunkat. így az ünnep sajátos légkörében újfajta
módon találkozunk rokonainkkal, ismerőseinkkel, barátainkkal. Mindez Isten születésének, emberré válásának a
fényében történik. Amikor valakinek boldog karácsonyt
kívánunk, kifejezzük, hogy úgy látjuk őt, mint akiért az
Isten emberré lett. Ő érték az Isten szemében. Isten kimondhatatlanul szereti. Mintha csak azt mondanánk: légy
boldog, mert Isten szeret téged.
A „boldog karácsony” az ünnep tartalmára is utal. karácsony jézus születésének a napja. karácsonykor
megnyilvánul Isten emberszeretete is. ha Isten ennyire
szeret bennünket, akkor
nekünk is szeretnünk kell
egymást. jézushoz hasonlóan mi is meghívást kaptunk a békességes és szeretetteljes
életre. hivatásunk,
hogy egymás támaszai
legyünk. Ennek ellenére érezzük, hogy
gyakran félelem uralkodik közöttünk. rettegünk egymástól. Emberi
kapcsolatainkat sokszor a
bizalmatlanság mérgezi.
Mindez a bűn következménye, a
régi sebek megnyilvánulása.
karácsonyi jókívánságom is ezen
alapul: legyünk boldogok, mert az Isten szeret bennünket.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves
testvéremnek kegyelmekben és életben gazdag karácsonyi ünnepeket, az Új évben pedig Isten áldása kísérjen minden nap!
GYÖRGY MIHÁLY LEVENTE
plébános

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat,
amelyek a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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betlehemesek
Az idén a XXvIII. Nemzetközi betlehemes Találkozó
debrecenben 2018. december 7–9 között volt megtartva,
amelyre nagy-nagy örömünkre hivatalos volt a borzsovai
betlehemes csoport is. A találkozó házigazdája gyöngy
péter, a debreceni Művelődési központ munkatársa volt.
Az utazás zökkenőmentesen telt. gyergyóditróig személygépkocsikkal, onnan a ditrói csoporttal autóbusszal
utaztunk. Megérkezés, bepakolás után felvonultunk a karácsonyi énekektől hangos kossuth térre, ahol kezdetét
vette az ünnepélyes megnyitó.
Másnap délután 3-kor meghívást kaptunk, egy ismerős
jóvoltából, aki ezelőtt 10-12 évvel volt borzsovában egy
zarándokcsoporttal, és itt volt elszállásolva a faluban. Ő
egy javítóintézetben dolgozik, az ottlévő fiataloknak mutattuk be a betlehemes játékunkat.
Ezután fél 5-kor a kossuth téri színpadon tartottunk előadást, majd 6 órakor a debreceni Művelődési központ
pódiumtermében szerepelhettünk, majd vacsora a szálláson.
Este ünnepélyes zárás, oklevelek átadása, éjfélig tartó
éneklés bárdosi Ildikóval és Mester lászlóval.
vasárnap a református kis-templomhoz tartozó plébánián mutatkozott be a csoport egy szeretetközösségnek.
Itt egy kárpátaljai Nagyborzsova községből származó aszszony meghatódottan köszönte meg az előadást, amely a
régi idők karácsonyát idézte fel benne...
Nagyon felemelő fogadtatásban részesültünk, Szakács
györgy lelkész ebéddel hálálta meg a műsort.
Nagy megelégedéssel, szeretettel telten indultunk 2
órakor hazafelé.
gyönyörű, szép napokat tudhattunk magunk mögött.
hálás köszönettel tartozunk a csoport tagjainak, akik
félretéve a napi gondokat, elfoglaltságokat, beleálltak a

Mikulásjárás csíkborzsovában

betlehemes csoportba és tisztességgel helytálltak. Megköszönnénk a Szépvízi polgármesteri hivatalnak és borzsova közbirtokosságnak, hogy besegítettek az utazás
költségeibe.
Ezúttal kívánunk a csoport nevében a község minden
lakójának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott
boldog új évet!
KOVÁCS KÁROLY
KOVÁCS TERÉZ
Fotó: V. Kiss Magdolna

Idén is hál'Istennek megérkezett a várva várt Mikulás.
Először az ovisokat örvendeztette meg a ,,nagyszakállú”,
amiért cserébe sok verset, éneket kapott, no meg csillogó
szemek hálás tekintetét.
Majd az iskolába is belátogatott Miklós apó. Az iskolások versekkel, énekekkel köszöntötték a kedves apót,
aki egy-egy kis csomaggal jutalmazta őket.
Mindenkinek hálás köszönet a szervezésért, a szülőbizottságnak az áldozatos munkájáért, a helyi közbirtokosságnak az adományért. Igérjük, továbbra is jók leszünk,
hogy jövőben is eljöhessen a várva várt Mikulás.
Nagyon sok Mikulásjárásnak örvendhettek az idén a
Talán ennek van a legnagyobb értéke, amit tiszta szívborzsovai gyerekek: 4-én a külföldi szeretetszolgálattól vel önzetlenül adunk egymásnak.
kaptak 1-1 doboz ajándékot, 5-én az iskolában, no meg
Ebben a csomagban nagyon sok volt a SzErETET.
otthon, 6-án a templomban, 7- én egy jólelkű szülő jóvolKOVÁCS TERÉZ
tából kedves kis csomagokat kaphattunk.
tanítónő
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kórusénekkel buzdítottak
jótékonyságra borzsovában

A két kórus közös énekével, a Mennyből az angyallal
zárult a rendezvény templomi része, amelyet immár oldottabb hangulatban, a helyi kultúrotthonban folytattak
integy a pásztorok és az angyalok együttes karát az énekesek. A csíkborzsovai férfikórus közös vacsoráidézte a csíkborzsovai férfikórus és meghívottja, val koronázta meg a találkozást, amelynek diszkrét, de léa székelyudvarhelyi camerata nőikar adventi koncertje nyegi része az adomány átadása volt.
vasárnap, december 16-án mindkét kórus újabb fellédecember 15-én, szombaton, a borzsovai templomban.
A közös éneklés örömén túl, a résztvevők jótékonysági ügy pés megpróbáltatásai elé nézett, ezúttal más-más helyszíszolgálatát is vállalták: az eseményen begyűlt adományokat a nen. A csíkborzsovai férfikórus, az egyesített Száztagú
Székely férfikórus tagjaként kézdivásárhelyen, a reforcsíkszentmiklósi flóra beáta kezelésére ajánlották fel.
A találkozót györgy Mihály-levente plébános a bete- mátus templomban mutatta be adventi dalcsokrát, míg a
gekért felajánlott szentmisével nyitotta meg, ezt követően székelyudvarhelyi camerata nőikar a csíksomylói kegya rendezvény házigazdája, a csíkborzsovai férfikórus, templomban énekelt.
FEKETE BEÁTA
majd a székelyudvarhelyi camerata nőikar énekelt. Az eseményt felkonferálva én, mint csíkborzsovai lakos és a meghívott kórus tagja meghatódottságomnak adva hangot, az
egyik általunk énekelt birtalan józsef mű kezdősorai köré
felépített gondolataimat osztottam meg a hallgatósággal:
„Ajtódnál csendben, ajtódnál valaki megáll” – először is,
kedves falustársaim ajtaján kopogok én, mint nemrég érkezett közösségi tag, másrészt a két kórus kopog énekével
adományért a jóakarók kapuján, harmadsorban, de legfőképpen a Szent család áll meg szívünk ajtaja előtt, szállást
keresve. Ebben a kopogástól megnyitásig tartó feszült
csendben hallgassák meg kórusaink advendi műsorait és
biztos vagyok benne, hogy az utolsó hang után mindanynyian közelebb leszünk a helyes megoldáshoz”.
A férfikart ványolós András, a nőikart dr. orosz-pál józsef
dirigálta. Mindkét kórust zongorán ványolós orsolya kísérte.

M

Széllyes Sándor:

Székely karácsony
hóba temetkezett csíki havasokon,
áron – egymagában – fenn a Madarason
– uram, – fohászkodik – fiad megszületett,
karácsony este van… hogyha megteheted,
Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot,
jutass nekünk is egy kicsi boldogságot.
– hallottalak, áron, de nem mondtad kinek?
– A népemnek, uram, szegény székelyeknek.
Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: áron!
jókedvemben kaptál… legyen úgy… nem bánom.
de még mielőtt a kérést teljesítem,
valamit meg kéne magyarázni nekem:
én a székelyekről hallottam eleget,
Mondtak már rólatok hideget, meleget…
Tudom – hívők vagytok –, sokat imádkoztok,
de szidásomban is világelsők vagytok.
hallom, magatokat székelynek valljátok,
S kiválasztott népem neveit hordjátok:

áron, ábel, Mózes, dániel és dávid,
Az egész biblia – egész ábrahámig…
ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem,
hogy csicsó – Názáreth, s ditró – jeruzsálem.
Aztán – ha jól értem – magyar a beszéded,
S mégis a székelyek boldogságát kéred…
Miféle náció, ha a nyelve magyar?
– ó, uram, – szólt áron – a székely is magyar,
csak egy kicsivel több.
Úgy legalább három vagy négy fokkal.
ott állt a sok fenyő keményen, vigyázban,
gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,
Megkondult csíksomlyó máriás harangja,
S szelíd korholással szólott az Úr hangja:
– jól van, áron fiam, és most tartsunk rendet:
Ez a „kicsivel több” megmagyaráz mindent.
én megértettelek, és most érts meg te is:
kicsivel ezért több a szenvedésetek is.
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kis karate kupaversenyektől a budapesti budo- és küzdősportgáláig
lukács Kinga idén novemberben másodszor vett részt
a Budapesti tEK-gálán, ahol magyar rendészeti dolgozók mérték össze tudásukat. amikor pár évvel ezelőtt
megismertem a természetes szépséggel megáldott, törékenynek tűnő, nagyon kedves Kingát, meg sem fordult a fejemben, hogy két karate világbajnokságot
megjárt, rendőri pályára készülő élsportoló.
A sport, ha jól gondolom mindig is fontos része volt az
életednek, de hogyan kezdődött?
így van. 5 éves koromban kezdtem el sportolni. A szüleim választották nekem a karatét, mivel már akkoriban
is létezett Szépvízen csapat, sőt, nem is igazán volt más
lehetőség rendszeres sportolásra.
Mit adott még számodra a karate a sportolás öröme
mellett?
Erre a kérdésre lehet, hogy megfelelő válasz nincs,
ugyanis úgy gondolom, hogy, aki aktívan sportol, vagy
sportolt, az érzi át csak igazán. Az biztos, hogy rengeteget
tanultam, fejlődtem, pozitív irányba változtam úgy szellemileg, mint fizikailag az aktív sportolással eltöltött
hosszú évek során.
Hogyan vezetett az út Szépvízről a Magyar Készenléti
Rendőrségig?
Ez tulajdonképpen egy hosszú és göröngyös út, ami
még most is tart. A magyar rendőrség egy „b” terv volt
számomra. Mivel nagymamámék Magyarországon élnek,
megkaptam minden szükséges támogatást ahhoz, hogy
meg is valósítsam azt. valószínű, hogy a küzdősport is
hozta magával ennek a hivatásnak a választását, vagy
legalábbis hozzájárult. Sosem ijedtem meg a kihívásoktól.
Milyen kritériumoknak kellett megfelelned, hogy részt
vehess a legszínvonalasabb küzdősport gálán?
Elsősorban a küzdősportos múltam és jelenem az, ami
a leginkább hozzásegített ahhoz, hogy megmérettethessem magam ezen a versenyen. Ez már az a kategória, amiről a mondás is azt tartja: „legjobbnak lenni a legjobbak
közt, mindannyiunk célja.” Annak ellenére válogattak be
a versenyzők körébe, hogy az utóbbi pár évben nem versenyeztem aktívan. viszont ott volt két előző világbajnok-

sági dobogós címem, illetve több román országos bajnokságon elért kiváló eredményem, ami alapján úgy
gondolták, méltó ellenfél lehetek a többi versenyző számára.
A SIC–Szépvíz Karate–Do sportklub oszlopos tagja
vagy, edzéseket tartasz, elkíséred őket a versenyekre, ha
teheted. Mit jelent számodra a csapat?
én is, ahogy egy jó páros, sokat köszönhetek a csapatnak, de legfőképpen dominak, az edzőmnek, és Incze
csaba mesternek. Azt is mondhatom, hogy ez a csapat a
második családom. persze, azt nagyon sajnálom, hogy a
„régiek”, (a nagyok) sokan kiestek a csapatból, mert mindenki elindult a saját útján a nagybetűs életbe. viszont ott
vannak a „kicsik”, akik érdekessé, változatossá teszik az
edzéseket, motiváltak, ragaszkodóak és nagyon szerethetőek.
Amikor csak teheted, itthon tartózkodsz Szépvizen, és
tudom, hogy honvágyad is gyakran van. Hogyan képzeled
el a jövőt?
Igen, a honvágy az egy nagyon nehéz dolog. Aki átlepte az országhatárt, vagy csak a kis székely régiónkat, az gondolom tudja, milyen érzés... Mindenképpen
itthon, Szépvízen képzelem el, és tervezem a jövőt,
mert a szülőföldem szeretete, és az a sok minden, mi
ide köt ehhez a faluhoz, nem hagy más választást számomra. és hosszú távon soha nem is akartam máshol
élni, még az anyaországban sem.
Mit tanácsolsz a fiatal generációnak?
Elsősorban azt, hogy sportoljanak. Mert a sport nemcsak
az egészségünk megőrzésében segít, hanem fejleszti a szellemi és fizikai kepésségeinket is. és, hogy legyenek egy kicsit kitartóbbak, és hűek ahhoz a sporthoz, amit választanak.
Mert sok munkával, kitartassál, és, ami talán a legfontosabb,
hittel „a csillagokat is le lehet hozni az égről”.
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Szatmáry domokos zsoltot, a SIc-Szépvíz karate-do
alapítóját és edzőjét arra kértem, értékelje lukács kinga
eddig elért eredményeit.
„kinga 5-6 éves korában jött a csapatomhoz. kislányként is nagyon figyelt minden jó tanácsra, ambíciósan próbált betekintést nyerni a harcművészet
világába. Megértette, hogy a harcművészet szelleme
nem csak a dojoban (gyakorló terem) érvényes, hanem
beépül a karateka mindennapjaiba is. Megérezte, hogy
kitartással, alázattal és sok munkával a mércét magasra
lehet, és kell tenni. pár év után kisebb kupaversenyek,
országos bajnokságok követték egymást, majd a lehetetlennek tűnő világbajnokság, ahol dobogóra is állhatott. (Isztambul, koszovó). ugyanakkor szintén em-
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lítésre méltó a székely maratonokon való részvétele is,
mely kemény megpróbáltatás, fizikai és mentális erőfeszítést igényel.
Minden eredményünket megkoronázta kétszeres részvétele a budapesti budo- és küzdősportgálán, ahol tavaly
arany, idén ezüstérmes lett kumite (szabadharc) versenyszámban. Nagyon büszke vagyok rá.
Akárhogy is dönt kinga, illetve bármelyik csapattagunk, aki hasonló utat választ, Incze csaba, én és az
egész csapat teljes vállszéllességgel támogatjuk benne.
hiszen, ahogy a japán mondás is tartja: A karate választ Téged, nem Te választod a karatét.”
SZAKÁCS ADÉL

kArATE
Az idei év utolsó versenyén vett részt a SIc–Szépvíz karate–do 12 fős küldöttsége december 8-án gyergyószentmiklóson, az első alkalommal megrendezésre került Szent Miklós kupán.
9 csapat (kettő csíkszeredából, egy csíkszentmártonból, egy Maroshévízről, egy gyergyóból, egy kézdivásárhelyről, egy Székelykeresztúrról, egy Székelyudvarhelyről, és mi, Szépvízről) 117 versenyzője közül
20 éremmel tértünk haza, melyből 7 arany, 8 ezüst és 5 bronz. csapattagjaink kata (formagyakorlat), csapat
kata és kumite (szabad harc) versenyszámokban mérték össze tudásukat, és büszkén állíthatjuk, hogy az élmezőnyben végeztek.
Első helyek
czine Sebastian:kata
biró Szakács Artúr: kata és kumite
biró Szakács zalán: kata es kumite
kuna hanna: kata
Sztojka Edit: kumite
második helyek
kuna hanna, biró Szakács zalán
és patrás levente: csapat kata
bilibok Edina: kata
Szatmáry panna: kumite
kalányos rivanna: kata és kumite
petrás dávid: kata
Sztojka Edit :kata
Harmadik helyek
kuna hanna: kumite
Szatmáry panna: kata
búzás Edina: kumite
czine Sebastian: kumite
bilibok Edina: kumite
Sikeres, és eredményekben gazdag esztendőt tudhatunk magunk mögött.
Minden kedves csapattagunknak, családtagjaiknak, támogatóinknak, szimpatizánsainknak, és nem utolsó
sorban, a Nádi Suttogó olvasóinknak, áldott, békés új esztendőt kíván a SIc–Szépvíz karate–do csapata.

olvASSA Szépvíz közSég INTErNETES hoNlApjáT
A WWW.SzEpvIz.Eu cíMEN!
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focibajnokságok
véget ért az őszi fociszezon a 2007–2008-as korosztály számára. két bajnokságon is szerepelt a csapat: fk csíkszereda Alcsík-felcsík alközpont bajnokságon, illetve a megyei gyergyó csíkkörzeti bajnokságon. Mindkét bajnokságon jól szerepeltek a Szépvízi Mű focistái.
rangsor – alcsík-felcsík bajnokság:
1. Szépvíz 13 pont (15-8)
2. csíkszentsimon 12 pont (29-5)
3. csíkszereda b. 11 pont (23-10)
4. csíkcsicsó 9 pont (9-3)
5. csíkszentmihály 7 pont (14-22)
6. csíkszentdomokos 5 pont (13-15)
7. Madéfalva 3 pont (7-14)
8. Madéfalva b. 0 pont (0-21)
rangsor - megyei bajnokság:
1. fk csíkszereda (2008)
2. Szépvíz
3. gyergyószárhegy
4. gyergyószentmiklós II.
5. balán
6. gyergyószentmiklós I.
7. Szentegyháza
8. csíkszentmihály
A gyerekek kiszállásait mi, szülők felváltva oldottuk meg. Ezúton szeretném megköszönni a sok segítséget, amit
a bajnokság alatt kaptunk a szülőktől.
Mindenkinek kellemes ünnepeket, jó vakációt kíván Kuna Csaba testnevelő tanár.

Ajándékok!

k

özel 300 községbeli gyereket, óvodást és iskolást, ajándékoztak meg idén is a Németországból érkező önkéntesek a Szépvízért Egyesület közreműködésével, a caritas jóvoltából. december 4-én a szépvízi sportcsarnok megtelt gyerekekkel, akik versekkel, énekekkel és mosolygó arccal köszönték meg az ajándékokat.

Hallgassa a szépVíz rádiót!
www.szepvizradio.info

