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Az örmény katolikus templom újramegáldása
2016. május 20-21-én tartották a
helybeli örmény katolikus templom újra
megáldását és búcsús ünnepségét. A templom, amely 250 évesnél is idősebb, belső
felújításra szorult. Ez a munka két évvel
ezelőtt kezdődött Zakariás István és fia
Zakariás Botond építészmérnökök vezetésével, egyházi jóváhagyással és a szükséges anyagi források biztosításával. A
szakmai tanácsokat a szépvízi származású
Bogos Ernő műépítész adta. A munkálatokat
alapos és részletes falkutatás előzte meg,
aminek nyomán értékes falmezőkre bukkant
Kiss Lóránd restaurátor. Ugyancsak ő
végezte el a két oltárkép felújítását is. Az
előkészítő munkálatokban marosvásárhelyi
és gyergyószentmiklósi fiatalok kalákatáborozás keretében vettek részt.
Az ünnepségsorozat 20-án d.u. kezdődött a polgármesteri hivatal pincetermében,
ahol két előadás hangzott el a templom történetével, illetve felújításával kapcsolatban. Az
előadók: dr. Pál Emese művészettörténész
(Kolozsvár) és Bálint Csaba keramikus
(Marosvásárhely), aki Kiss Lóránd dolgozatát
ismertette. Ezután egy rövid dokumentumfilm
került bemutatásra. A népes közönség Szépvíz
hajdanvolt életébe nyerhetett betekintést.
Ezután szeretet vendégségre került sor az Örmény Emlékházban.
Fotó: ifj. Zakariás Péter
21-én délelőtt búcsús szentmisén
történt meg a templom újra áldása, amit
Nm. Dr. Jakubinyi György érsek atya, Örmény Apostoli Kormányzó úr végzett. Ő tartotta az ünnepi szentbeszédet
is. A szentmisét örmény katolikus rítus szerint celebrálta Szakács Endre szamosújvári vikárius, a gyergyószentmiklósi
örmény katolikus plébánián szolgáló Ft. Gál Hunor plébános és a környékbeli rom. kat plébánosok együttműködésével. Az ünnep fényét a gyergyószentmiklósi Vörös Köpenyesek és az énekkar jelenléte emelte. A szentmise
végén magyarországi művész örmény zeneszámokat adott elő jellegzetes hangszeren, dudukon.
Az ünnepségsorozat résztvevői Magyarországról, Erdély örmények lakta településeiról jöttek el a közös ünneplésre és a jó hangulatú ebédre. Mindezekhez az anyagi támogatást a Budapest Zuglói Örmény Önkormányzat,
Hargita Megye Tanácsa, Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala, a helybeli közbirtokosság, a római katolikus plébánia, a Szentháromság Alapítvány és a helybeli tejfeldolgozó üzem nyújtotta.
Ajtony Gábor
A Szentháromság Alapítvány elnöke
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Egymillió eurós pályázat
Egy újabb pályázati elbíráláson kaptunk pozitív
választ, vagyis a községi infrastruktúra-fejlesztést célzó
pályázatunkat nyertesnek ítélte a bizottság.
Amint már sokan tudják, az ősz folyamán az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
(FEADR) 7.2-es programja mentén kiírt uniós pályázat
keretében terveket nyújtottunk be a Rákosi út és a
Szentmiklósról induló Feketék utcájától egészen a
borzsovai kultúrotthonig húzódó útszakasz felújítására.
A beruházás értéke egymillió euró és magába foglalja
ezen útszakaszok teljes körű
felújítását. Úgy is mondhatnám,
kerítéstől kerítésig, vagyis a Rákosi út
esetében aszfaltozott útfelület, vízelvezető sáncok, virágágyások és
járdák a falu között, illetve aszfaltút,
valamint sáncok a falun alul, egészen a
községhatárig, vagyis a gázcsőig. A
szentmiklósi Feketék utcája aszfaltszőnyeget kap földalatti esővízelvezetéssel, valamint járda kialakítására is sor kerül. A mezőn árkok
és aszfaltszőnyeg lesz, valamint

Nyertes pályázatok
Sikeresen pályázott a Szépvízért Egyesület a
Hargita Megye tanácsa által civil szervezetek számára
minden évben meghirdetett, vissza nem térítendő támogatásokra a 2016-os évben is.
Több szakterületen is nyertek a pályázataink:
m A Családoknak szóló tevékenységek támogatási program keretén belül a Gyereknap Szépvízen program megvalósítására kapunk támogatást;
m Az Időseket támogató program keretén belül Az
Őszirózsa Idősek Klubjának kirándulása elnevezésű pályázat bizonyult sikeresnek.
m A kultúrális program keretén belül két pályázatunk is
nyert. Támogatást kaptunk a Káposztavágás-vásár megszervezésére és a néptánccsoportjaink tevékenységére.
m Az ifjúsági programokra is pályáztunk. A pozitív elbírálásoknak köszönhetően idén sem marad el a Szent
László történelmi vetélkedő és az ősszel egy rajzversenyt
is tudunk szervezni az iskolásoknak.
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Borzsovában a kultúrotthonig és az út másik ágán is járda,
földalatti esővízelvezetés és aszfaltszőnyeg.
A papírmunkák az idén, a kivitelezés pedig jövő
tavasszal fog elkezdődni.
Hogy ezeket a munkálatokat elvégezni nagy dolog
vagy sem, ezt döntsék el Önök. én örülök, hisz nagyon
sok munkának, utánajárásnak lesz ez az eredménye, sok
községi lakosnak (gyalogosnak és autósnak egyaránt)
könnyíti majd meg a mindennapi közlekedést és nem
utolsó sorban fontos megvalósítás lesz a gazdasági
fejlődés, a turizmus és egy konfortosabb élet szempontjából is.
FErEnCZ tibor

Hargita Megye tanácsának Vidékfejlesztési
Egyesülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében
működő, hivatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületeknek célkitűzéseik,
terveik megvalósításának támogatására. Ferencz Tibor
polgármester kezdeményezésére a Nád dűlőben öntözőberendezés kiépítésére készült terv. A Szépvízért Egyesület a Hargita megyei szakmai egyesületek részére kiírt pályázatra
benyújtott Anyagbeszerzés öntözőberendezés beindításához című pályázati kérelmét a vidékfejlesztési egyesület
50.000 lej támogatásban részesíti.
A magyar kultúráért és oktatásért – Erdélyi regionális pályázati program felhívásra beadott, IX. Káposztavágás és -vásár programunkat 250.000 forinttal
támogatja a Betlehen gábor Alapkezelő Zrt.
A Nádi Suttogó kiadvány nyomdai költségeinek
támogatására is adott le pályázatot a polgármesteri hivatal.
A kiadványt idén 2000 lejjel támogatja a Communitas
Alapítvány Sajtó Szaktestülete.

nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala. Felelős kiadó: Ferencz Tibor.
Munkatársak: Albert Tünde, András Ildikó, András Róbert, Balázs Gáspár, dr. Balogh Attila, Cseke István, Demeter Emőke-Gizella,
Fazakas Judit, Ferencz Angéla, Gábor Zoltán, György Mihály-Levente, Kenéz Szilárda-ágnes, Kovács Károly, Lakatos István, Németi
Katalin, Szakács Adél, Szatmáry Domokos-Zsolt, Tamás Csilla, dr. Vikárius Károly, dr. Vitos Erika, Zőldi Gellért.
tördelő-szerkesztő: György Beáta. Korrektúra: Ferencz Réka.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.
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Önkormányzati választások 2016. június 5-én

2016. június 5-én, vasárnap önkormányzati választásokat tartanak Romániában. A választások alkalmával polgármesterre, helyi tanácsosokra, illetve megyei tanácsosokra lehet szavazni.
Idén új szavazási rendszert vezetnek be, amellyel a csalást, a többszöri voksolást akarják kiküszöbölni elektronikus módszerrel. A szavazókörzetbe belépve minden választópolgár átadja személyi okmányát (buletinjét) annak
a személynek, aki a regisztrációhoz használt táblagépet kezeli. Csak azt követően adhatjuk le szavazatunkat miután
elektronikus formában rögzítették személyi adatainkat és az online adatbázis igazolta, hogy még nem szavaztunk.
Miután átvettük szavazólapunkat és megkaptuk a szavazáshoz szükséges pecsétet, belépünk a szavazófülke
magányába. Szavazatunk akkor tekinthető érvényesnek, ha a polgármesterjelöltek szavazólapjára csak egyetlen pecsétet
ütünk, úgy, hogy a pecsétnyom a kiválasztott jelölt nevét és az őt jelölő párt logóját tartalmazó kereten belül legyen.
Ugyanez érvényes a helyi és a megyei tanácsosi listák esetében, ahol egy tanácsosi lista vagy egy független jelölt
választása jelenti az érvényes szavazatot. Itt is figyeljünk arra, hogy a pecsétünk a kereten belül legyen.
A pártlistákra leadott szavazatok aránya meghatározza, hogy a helyi tanácsban az adott párt milyen arányban
lesz képviselve. A községi tanácsba egy adott listáról olyan sorrendben kerülnek be a tanácsosjelöltek, amilyen sorrendben a listán szerepelnek. Vagyis a lista első helyein szereplők nagyobb eséllyel jutnak be a tanácsba.
A 27. számú szépvízi Választókerületi Választási iroda a polgármesteri hivatal székhelyén működik. Ehhez
a választókerülethez három szavazókörzet tartozik:
145. számú szavazókörzet: Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala,
146. számú szavazókörzet: csíkszentmiklósi I-IV. osztályos iskola,
144. számú szavazókörzet: csíkborzsovai kultúrotthon.

Szépvíz Község polgármesterjelöltjei:
Ferencz
– RMDSZ
Ferencz
tibortibor
– RMDSZ

Pál gábor – EMNP
Pál gábor – EMNP

(Romániai
Demokrata
Szövetség)
(Romániai
MagyarMagyar
Demokrata
Szövetség)
(Erdélyi Magyar (Erdélyi
Néppárt)Magyar Néppárt)

Szépvíz Község tanácsosjelöltjei:
RMdsZ
Zakariás István
László Barna
Lakatos Ștefan
Geréd István
Gál Zoltán
István Miklós
Balogh Krisztina
Erőss Attila
Szakács Vilmos
Kuna Csaba-Tibor
Gál Csaba
Molnár András
Nagy árpád

EMnP
Pál Gábor
Racz Ioan
Boldizsár Iuliu
Péter Tibor
Silló Attila
Péter Alfréd
Bánfi Annamária
Szabó Barna
Császár Pál
Lado István
Bánfi Zoltán

Független tanácsosjelölt
Fekete Örs

Felkérjük a lakosságot, hogy éljenek állampolgári jogukkal és menjenek el szavazni
2016. június 5-én.
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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Lovas ünnep Szépvízen
Május második hétvégéjén paták dobogásától volt
hangos a szépvízi Kaszinókert, igazi lovas ünnep
kerekedett ki, még akkor is, ha jégeső ijesztgette a
nagyszámú közönséget. Sok száz ember volt kíváncsi az
évadnyitó lovas-rendezvényekre, ezzel is bizonyítva a
magyar ember lószeretetét, a ló iránti vonzódását.
Községünkben nagy múltra tekint vissza a fogathajtás, még akkor is, ha a hajtók száma egyre apad. De
ezek a rendezvények lévén, hogy egyben családi programok is, remélem, hozzájárulnak a gyerekek ló iránti
érdeklődésének felkeltéséhez, biztosítva ezáltal a lovas
emberek utánpótlását, a fogathajtók számának növekedését. Talán ezért is volt nagyon ideillő Erőss Géza
voltizs bemutatója, a 13 kisgyerek csodálatos lovasmutatványa. Valóban ilyen korban kell kezdeni a lóval
való barátságot, kapcsolatot. Öröm volt látni azt az
odaadást és bátorságot,
ügyességet, amellyel ezek a
csöppségek mozogtak a ló
körül, a lovon.
Ezúttal is elfogadta
meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével rendezvényünket, emelve annak
színvonalát, a már a rekordok könyvébe is bejegyzett
Pászka Lehel lovasíjász. A ló
és ember közti kapcsolatba, valamint őseink, elődeink íjásztudományába nyújtott betekintést, de mondhatnám azt is,
hogy elődeink legsikeresebb harcmodorát mutatta be, a
lovasíjászatot, a hunok sikeres harci technikáját.
A kettes és négyes fogatok hajtására is sor került,
amelyben 10 díjhajtó kocsiba fogott kettesfogat állt a rajthoz. Elmondhatom, elegáns hajtást láthattunk, hiszen a
Bartha Róbert, többszörös országos bajnok által épített

Fotók: Fazakas tibor
pálya látványos és gördülékeny versenyre adott lehetőséget. Amint a jelenlévők megtapasztalhatták, a szakmai
konferálást is Ő végezte, ismertetve a fogathajtás
versenyszabályait, a követelményeket, ostorozva a nem
megfelelően előállt versenyzőket, de általa ízelítőt
is kaphatott a nagyérdemű
közönség az országos és
nemzetközi fogathajtás lebonyolításáról is.
Jóleső érzés volt
látni a három négyesfogat
látványos és bravúros hajtását. Első alkalom, hogy
ezen a pályán három négyesfogat mérhette össze
tudását. Az eső ellenére
sem maradt el a karuszel bemutató, amely a szépvíziek
számára újdonság volt.
Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy olyan
nevek tisztelték meg rendezvényünket, mint Bajkó Tibor
háromszoros országos bajnok, Bodó Zoltán nemzetközi
versenyek sikeres szereplője, Bartha Eduárd, aki sikeresen
szerepelt a 2015-ös kettesfogathajtó világbajnokságon,
első helyezést érve el az akadályhajtásban, Kosza
Levente, Bartalis Attila, Benő Imre és Dobondi István.
Ezen látványos bemutatók után következett a
községbeli lovak erőpróbája vetélkedő, mely nagy
népszerűségnek örvendett. Itt is 10 szépvízi és csíkszentmiklósi fogat mérhette össze lovainak erejét.
Egybehangzó vélemények szerint színvonalas,
színes lovas napon vagyunk túl, egy napon, amelyben volt
hideg és meleg, volt napsütés és eső, sőt jégeső is. De
megnyugtat, hogy a „májusi eső aranyat ér.” A sikerekhez
nagymértékben hozzájárult Pál Zoltán színes és hangulatos konferálása, mely ma már nélkülözhetetlen a községi
rendezvényeken.
Szeretném megköszönni a magam, a Szépvízért
Egyesület és a Polgármesteri Hivatal nevében a Szépvízi
Közbirtokosságnak, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosságnak,
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a Borzsovai Közbirtokosságnak, a Hargita Sör gyártójának, a csíkmadarasi Garden Projectnek, a Henorág Kft.nek, Don Poppynak, a Harvíz Rt.-nek, az RMDSZ-nek, a
Csengő Tejszövetkezetnek, a Balast Centrumnak, a
Zoo&Com-nak, a Past Prodex-nek, a Pseudopsuga-nak,
az In Com Euro-nak, az Emercom-nak, az Axa Geniusnak,
valamint a szépvízi benzinkút tulajdonosának, hogy a
Szépvízi Lovasnap megrendezését támogatták. Ennek
köszönhető, hogy nagyon sok értékes tombola kerülhetett
kisorsolásra, színesítve, emelve rendezvényünk hangu- latát, színvonalát. Ugyanakkor köszönetem fejezem ki a
rend őreinek az egész napos felügyeletért, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék külön
köszönetet mondani a támogatásért, a szervezési segítségért az önkormányzat tanácsosainak, a Csíkszentmiklósi
Ifjúsági Egyesület tagjainak, Szépvíz Község Önkéntes
Tűzoltóalakulatának, Dr. Balogh Attilának, Balla Sándornak, Silló Attilának és a szervezőbizottság tagjainak!
Fotók: Fazakas tibor
FErEnCZ tibor polgármester

ékszerdoboz Székelyföld szíveben
Szépvíz akárhogy is, de rabul ejt. Nem is tudom, talán a rendezettsége vagy a renovált polgári épületek szépsége
vagy éppen a mosolygós lakossága miatt. Egy kicsi mentsvár mikor a szintén csodás Budapestről elindulva, magunk
mögött hagyjuk Bánffyhunyadot, Kolozsvárt vagy az egykor magyar örmények által alapított Szamosújvárt.
A napokban ebben a különleges ékszerdobozban egy újabb álom vált valóra azzal, hogy Szépvíz és Hargita
megye vezetőségének támogatásában, a Zakariás István építész által felújított örmény katolikus templom elkészülhetett.
Történelminek mondható pillanat volt, amikor bevonult Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a Romániai
Örmény Katolikus ordinariátus apostoli kormányzója és további egyházfik a magyarországi és erdélyi vendégekkel
roskadásig megtelt és még kicsit festékszagú templomba. Egy pillanatra megállt az idő. Egyként lélegeztünk, s csak
a duduk, – örmény fúvós hangszer –, lágy hangja zökkentett ki bennünket éppen annyira, hogy tüzetesen végignézzük
Isten felújított házának részleteit. A freskókat, az oltárt és a fali díszeket.
Szépvíz különleges hely. A magyar-örmény és a székely kultúra egyfajta élni akaró találkozása, amelyet nekünk
magyaroknak becsülni kell.
ESZtErGály ZSóFiA
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
Ferencz tibor polgármester úrnak
Polgármesteri Hivatal
szépvíz

Budapest, 2016. május 11.

Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel értesültünk arról, hogy Szépvízen „Nádi Suttogó” címmel rendszeresen megjelenő havi kiadványuk
lát napvilágot.
Tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek – amennyiben ennek akadálya nincsen – becses kiadványuk megjelent számaiból egy-egy példányt magyar nemzeti könyvtárunk, az országos Széchényi Könyvtár (oSZK)
rendelkezésére bocsátani, gyűjteményünk céljaira.
Kérésünk indoka az, hogy az oSZK a teljesség igényével gyűjti a könyvtári hungarikumokat, ugyanakkor a
legtermészetesebb, hogy a szóban forgó szépvízi kiadvány beszerzése céljával mindenek előtt a kibocsátót, Önöket
keressük meg hivatalból.
Szíves válaszát kérve, további jó munkájukat kívánva,
Üdvözlettel: Juhász András
főkönyvtáros
oSZK Gyarapítási osztály
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A székely falutörvényekről ma
Sokat emlegetik mostanában a rendtartó székely falut,
mint követendő példát. A székely közösségek gazdasági, társadalmi együttélési normáit lefektető szabályok, jogszokások
részletei mára már csak kevesek számára ismertek. érdemes
alaposabban betekinteni a székely falutörvények világába,
melyeket a közösség egyöntetűen hozott.
Imreh István történész, szociológus nevéhez
fűződik a falutörvények felfedezése, és azok kutatási forrásként kezelése, 1947-ben jelent meg első tanulmánya a
székely falutörvényekről.
Módszeresen tárta fel a székely falu intézményeit,
gazdasági szervezetét, a faluközösség életét, a székely
faluközösség évszázados mindennapjainak mélyén rejtőző
emberi, eszmei és erkölcsi értéket.
Természetes hát, hogy keressük mai önmagunkat
ezekben a törvényekben, keressük a törvények helyét és
szerepét mai életükben. Vásárhelyi Judit az Ökotájban
megjelent cikkében Imreh Istvánt az ökológiai fenntarthatóság régészének nevezi. „A székelyek ragaszkodtak a szabadsághoz és az autonómiához, így több évszázad
során is megtartották, csiszolgatták ezek védelmének szabályait, a falutörvényeket. Egykorú intézményeik, az
együttműködő tervezés, az esélyegyenlőség, az egyenlő
elosztás, a szolidaritás, a jó kompromisszum kimunkálása
és főleg a konszenzusra, az egyet akarásra jutás módja
iránt ma keresleti piac van. Bízvást szerepelhetnének e
hazai demokrácia-források egy, az állampolgári nevelés
tankönyvéhez fűzött szöveggyűjteményben”.
Ebben a rövid írásban Szőcs János muzeológus
Három csíki falutörvény című tanulmányára szeretném
felhívni a figyelmet, mely 2004-ben a Csíki Székely
Múzeum évkönyvében jelent meg. A szerző teljes
egészében közli, illetve magyarázza az 1841-es keltezésű
szépvízi constitutiót.
A Csíkszentmiklós egyházközséget alkotó három
falunak: Borzsovának, Szentmiklósnak és Szépvíznek
jelentős közös területei, havasai voltak. A legrégibb ismert
rendtartásuk is „az közönséges havasokról" szól. 1627. december 10-én foglalták írásba: „Anno 1627 10-ma X-bris
lévén ilyen végzése Szent Miklós Megyéjének, hogy
valaki a' Megye híre nélkül s akarattya ellen az Megye
Havasiba vagy erdeibe bé hozna idegen marhát, tizenkét
forinton maradgyon, és semminemű Törvénybeli remediummal ellene ne álhasson, csak mingyárt meg vehesse
azon az emberen a' Megye, sőt valaki a Megye Havassi
iránt törvénykezik, a' Megye Székiből ki ne mehessen a
Székre, minek előtte a' tízen két forintot le tészi a'
Megyének, ha más Megyébe laknék is és birodalma volna
Határunkban. Ezen egész megye meg edgyezett. IMRE
János, JáNoS Imre, GoRZÓ Márton, ABoS Pál Megye
Bírái fide nostra audiante.”

A szépvízi constitutio
„Mü, Csík Szépvíz Falvának nemes huszár és
g(y)alog rendéi adjuk tudtára mindeneknek, hogy midőn
let(t)ünk volna Csík Szépvízen a g(yalog)katona, Ferentz
Emre házánál, s teljes falu gyűlésit tartottunk volna,
minthogy határunkban, legeleinkbe(n), vetés-, káposztásés kendereskertjeinkben a kertek rendes fel nem tételével
s némely kicsapongó, kártékonkodó lelkű lakosok miatt
lábolhatatlan sérelmünköt tanáljuk, azért azoknak megzabolázása tekintetéből közegyetértésünk mellett lépénk e
következendő egyezményre:
l-o. Végeztük, hogy a vetés körül kívántató kerteket
Küs As(s)zony napjára, a káposztát s kendert termő helyeink
körül Fülöp (és) Jakab, azaz május 1-ső napjáig minden
kertet tartó gazda kertjeit múlhatatlanul, minden kifogás
elmel(l)őzéssével (!) feltegye, mely végzéseink ellen, ha
találtatnék valaki, ki cselekedni merészelne, a kertek Inspektora által teendő panaszára a falusi nemesseket (!) és
eskü(d)teket töstént egybegyűjtsek a bírák, ahová a panaszoltatok is eléállítván, ha az panasza, ennek is kihallgattatásával, igaznak tanáltatik töstént 6, azaz hat magyar váltó
forint büntetésen marasztassék, annak felvételére a kertinspektor mellé rendelendő egy provinciális és egy katona
részen lévő eskü(d)t, akárhol is megtanáltató vagyonárból,
ha az adandó harmadnapi terminusra önkéntessen (!) be nem
fizetne, eleget vegyenek, mely summából a kertet
feltétetvén, a több(i) megmaradott része a falu közönséges
kasszájába betétessék. Ha pedig tanáltatnék valaki, ki ezen
elégtevő biztosságnak erőhatalommal ellene s(z)egezné
magát, s az elégtétel végrehajtásától elűzné, azon esetben
akár katona, akár provinciális személy légyen,
mindenekelőtt tanáltassék meg ezen kebelünkben lévő
század kormánya, s az innen kinyerendő erő mellett nemcsak hat magyar forintokot, hanem ezenkívül az elégtevő biztosság napszámát és fáradtságát exequálják, de akik
káposztáskertjeiket fel nem tennék, vagy feltevén otton más
úton, más atyánkfiainak alat(t)omos úton marháikkal, vagy
másként is kárt okoznának, azokról különb értelemben
legyünk. Aki kertjét fel nem tenné, attól a nyíljában adott káposztaföld foglaltassák el, és adassék annak, aki felibe
mívelvén, a kertet is tartja. S így az ebből bejövendő fele
jövedelem, a falusi esküdtek által licitáltatván, a bejövendő
summa helyeztessék a falu kasszájába. S valamíg a fennebb
meghatározott 6 magyar forintokot a tulajdonos be nem
fizeti, mindaddig az exequált föld kezébe ne adassék. Aki
pedig kártékonkodnék az erdő előt(ti) (alatti?) kertben, ha
nyílföldje tanáltatnék, az is az kár megtérítéssin (!) kívül e
fennebbi módon büntettessék, ha pedig olyas lenne, kinek
nyílföldje nincsen, annak egyéb vagyonaiból tétessék az
elégvétel (!). A kertlehúzók pedig a megtérítéssen (!) kívül
12 m(agyar) forintokkal büntet(t)essenek meg.
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2-e. Végeztük azt is, hogy senki a vetésmezőkön,
közös helyeken marháival, lovaival, johaival
kártékonkodni ne merészeljen. Ki ha mégis ez ellen megtanáltatnék, a fennebbi első pont szerint a kárböcsü oka
(!?) megtérítéssin (!) kívül 6 forintok(k)al büntettessék.
Másodszor kétannyival, harmadszor háromannyival, s
valamíg ezen büntetésbeli summa meg nem térittetik,
mindaddig marháit a határbíró megereszteni (!) nem tartozik, de ekkor is csupán az eskü(d)tség hírével.
3- tio. Végeztük azt is, hogy a vetésmezőkönn (!)
marháit etetni senki se merészeljen, mivel ebből irgalmatlanul határgazlássok (!) következnek 3 magyar forint büntetés alatt.
4- to. Végeztük azt is, hogy minden ember juhait,
disznait ideiben csordába, pásztor eleibe adja, ki ha ez
ellen vétkeznék, juhaival számos marháink élelmit
pusztíttatná, disznaival legeileinket (!), szénatermő
helyeinket túratná, vetéseinket gazlatná, ami tapasztaltatot(t). Juhok behajtassanak, s mindenik juh vagy kecske
két garassonn (!) változzék, a disznyók pedig
meglövettessenek, és ha ezen történet pásztor eleibe adott
sértessen (!) történnék, a pásztoron keresheti a tulajdonos
(a) kárát.
5- to. Végeztük azt is, hogy akik közel eső havassainkonn (!) marháikkal praevarikáltatnának és megtaláltatnának, minden marha 6 forinton változik (!), s ha pedig
a határinspektor és pásztorok ügyeletlenségek miatt az illyen (!) gonosztevők meg nem fogatnának, azonn (!) esetben a határbíró tartozik pásztoraival a kárt megtéríteni.
6- to. Régolta tapasztaltatik, hogy az
poss(z)ess(z)iótlanok, idegenyek lovaik közönségünk állított csordájába befogadtatván, az teheneink élelmét el
szokták posztítani, s ezért végeztetett, hogy a falusi lovakon kívül, más, idegen lovaknak legeltetésbéli juss ne
engedtessék.
7- to. Tapasztaltatott az is, hogy a szomszéd falusiak
erdőnköt csordáslag vágják, posztis(s)ák (!), azért
végeztetik, hogy akik megtaláltatnak, vélek lévő marháikkal,
s minden vélek lévő portékáikkal, még a fa tövin elfogattassanak és a falusi bíróhoz behajtassanak s triduásztassanak, mely célra erdőbíráinak kineveztetnek Feltízből
S(z)akmári Mihály, Betze Mihály, Erős József, Mezei Emre;
Középtízből Ambrus József, Erős József, Intze Antal;
Altízből Márton Péter, Gergely János, Ambrus Antal, kik
számadás mellett tartoznak az idegen erdőposztítókat
ügyelni, elfogni és behozni. A behozottakonn (!) a
felvevendő büntetés harmadrésze fáradságbéli bérvételek
mellett, melyet hiba nélkül meg fognak kapni (!?).

8- vo. Végeztetett az is, hogy ezen Constitutio
minden esztendőben Sz(ent) György napkor felolvastatik.
Ennek pontjai szorosabb megtartása és a lakosság ujabbani ébresztése okán.
9- no. Végeztetett az is, hogy a Szépvízre megtelepedett jövevényeknek a beerdőlés, a boronahántás, a falu
híre nélkül, meg ne engedtessék, s akik ebben megtanáltatnak, marháikkal együtt a falusbíróhoz behajtassanak
büntetések elvételével.
10- mo. Végeztetett végtére az is, hogy ezen említett jövevényeknek marhái, ha falu híre nélkül, legeleinkbe merészelnék bocsátani, elfogattassanak s 3
magyar forint büntetés fizetésén (el) marasztassanak. De
ha megkerestetnék is a közönség, akkor is csupán
előfizetés mellett engedtessék meg.
11- mo. Végeztük azt is, hogy ki tulajdon udvarán
istállója, csűre körül égő pipával megtanáltatik, az(t) jelentetvén az eskü(d)tségnek, a panaszoltatottnak is (a) kihallgatásával, ebben megbizonyosodván, valamint az első
pont szerint meg van határozva, s aszerint 6 m(agyar)
f(orint) büntetésen marasztassék (el). Az utcákon pipázók
pedig, ha azon üdőben, mikor a közjó boldogsága
tiltandja, az(ok) a fennebbiek szerint 1 magyar forinttal
büntettessenek mindannyiszor, valahányszor azt cselekszik.
12- mo. Végeztük azt is, hogy akik vetéskapuinkot
vakmerőképpen nyitva hagyják, ha azon megtanáltathatnak, a tett helyein megfogattassanak, s valamíg 3-om
forint büntetést le nem tesznek, vagy arról kezest nem
ad(nak), mindaddig tovább ne bocsáttassanak, s ha a kapu
nyitva hagyása miatt kár is okoztatnék, azt is téríts(ék)
meg.
13- mo. Végeztük azt is, hogy a juhnyájak a havasokra áldozó csütörtökig úgy kihelyeztessenek, hogy
onnat Sz(ent) Mihály napig, aki bé merészelné szállítani,
vagy csak helyéről megmozdítani, a fennebbi mód szerint
6 m(agyar) f(orint) büntetés exequáltassék raj(t)a, az okozott kár megtérítéssén kívül, mégis a nyáj visszaszállíttassék a régi helyére.
Mely Constitutio folyó 1841-dik év, februárius 28.
napján, az egész falusi közönség meghívatván...
Annak megjelenésével (!?), melynek szoros
megtartására nézet közönségünk teljes helybenhagyást teszen, s publikáltatott s jövendő használat
végett az egész falusi közönségre nézet az alább
írtak által megerősittetett.”
FErEnCZ AnGÉlA

oLVASSA SZéPVíZ KÖZSéG INTERNETES HoNLAPJáT
A WWW.SZEPVIZ.EU CíMEN!
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Újra együtt!
2016. május 20-22. között a
Gyergyószentmiklósi
Ipartestület
Férfikara, mint soros szervező megrendezte a III. Száztagú Székely
Férfikórus találkozóját, amelynek
ezúttal Gyergyószentmiklós városa
adott helyet. A találkozón részt vett a
Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet
Férfikórusa, a Sepsiszentgyörgyi
Kónya ádám Művelődési Ház Magyar
Férfidalárdája, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara és a Csíkborzsovai Férfikórus.
Az első Csíkszépvízen, továbbá a második Sepsiszentgyörgyön
megszervezett találkozók után ismét
sikeres koncertet adtak elő a Székelyföld négy égtájáról érkező kórusok.
Pénteken, a szálláshelyek elfoglalása után a Csiky-kertben, a
Szent Benedek Tanulmányi Központban, a kórusok közös énekpróbáival
folytatódtak a szombati koncert előkészületei.
Szombaton a közös próbák
után délután 5 órakor elkezdődött a
Száztagú Székely Férfikórus programja a gyergyószentmiklósi Szent
Miklós Plébánián és a gyönyörűen
felújított, csodás akusztikájú Szent
Miklós püspök tiszteletére épített
templomban. A koncertet Nagy
Zoltán úr, Gyergyószentmiklós alpolgármestere nyitotta meg és az ünnepélyes megnyitó után a kórusok

előadták egyéni műsoraikat, amit a
Száztagú Székely Férfikórus koncertje koronázott meg, akik csengő
hangon és méltósággal adtak hálát a
zene nyelvén is a Szűzanyának,
nemzetünk Nagyasszonyának, nagy
magyar zeneszerzőink műveinek bemutatásával.
Az ünnepi fellépések záróakkordjaként a Csíkborzsovai Férfikórus a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Templomban énekelt,
hozzájárulva a szentmise szebbé
tételéhez. Nagy öröm volt számunkra
meghallgatni Szentháromság vasárnapján a Ft. Gál Hunor plébános által
celebrált szentmisét. A szentmise után
karnagyaink, Biró Zsolt Imre és
Ványolós András vezényletével be-

mutattuk műsorunkat a gyergyószentmiklósi örmény közösségnek és a
jelenlévő zenekedvelőknek.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével községünk polgármestere
Ferencz Tibor úr, akivel közösen tartalmas és szép délutánt töltöttünk az
örmény katolikus plébánián és
gazdagítottuk ismereteinket Ft. Gál
Hunor plébános jóvoltából.
Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki mindazok iránt, akik
támogatták és segítették munkánkat,
hogy öregbíthessük kis falunk és
községünk hírnevét :
– Hargita Megye Tanácsa
– Csíkborzsovai Közbirtokosság
– Szépvíz Község Polgármesteri
Hivatala.
Külön köszönetet mondunk
a Gyergyószentmiklósi Ipartestület
Férfikarának szervező munkájukért.
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
A Csíkborzsovai Férfikórus,
mottójához hűen, továbbra is folytatja
munkáját Babits Mihály szavai
szerint meghallgatva mások énekét és
tovább adva saját lelkünk dalát.
2016. május 23.
CSíKborZSovAi
FÉrFiKóruS

2016. MáJUS

nádi suttogó 9.

Merjünk nagyok lenni!
Bár elcsépeltnek tűnhet, a fenti Széchényi-idézet nagyon is aktuális napjainkban, amikor sokan próbálnak
kicsinyhitűséget, pesszimizmust előidézni az emberekben. Ezt sugározza az országos média, ezt sugallják a központi
statisztikák helyi közösségeinknek: önmagatokban gyengék vagytok, szegények, nem tudtok megállni a saját lábatokon, ránk vagytok utalva. Ezt mintegy suttogópropaganda-szerűen átveszik nálunk is többen, és terjesztik a közösségi
médiában, illetve szájról szájra, el akarván hitetni mindenkivel a „másokrautaltságot”. én azt mondom: ne higgyünk
nekik! Eleink, egész történelmünk ennek az ellenkezőjéről tanúskodik: hogyan lehet csak azért is, kellő konoksággal
kitartani és élhető környezetet teremteni. A takaros székely porták, templomaink, megújuló kultúrotthonaink, gazdaszövetkezeteink, közbirtokosságaink, korszerűsített útjaink, falura költöző fiataljaink mind-mind azt üzenik, hogy
képesek vagyunk jobb életkörülményeket teremteni térségünkben, szülőföldünkön. Persze még sokat kell ennek
érdekében dolgozni, de a felsoroltak jeleznek egy pozitív folyamatot, amelyet tovább kell erősíteni az elkövetkező
években, hogy fiataljaink itthon maradjanak, vagy ha elmentek, hazatérjenek, és itt lássanak jövőt.
Úgy lehetünk nagyok, ha nem hallgatunk a borúlátókra, és nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, elbátortalanítani. Ne feledjük: a világ mindig a derűlátók által ment elébb. Fontos, hogy a pozitív dolgokra figyeljünk egyéni
és közösségi szinten egyaránt. A sikereinkből táplálkozzunk, ne a félelmeinkből, kudarcainkból. Nagyok akkor
lehetünk, ha június 5-én elmegyünk arról dönteni, ki és hogyan alakítsa tovább környezetünket, ki és hogyan szervezze,
igazgassa településünk, megyénk életét. Fontos a részvétel, mert igazán jól dolgozni csak erős felhatalmazás tudatában
lehet. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk!
borboly CSAbA Hargita Megye tanácsának elnöke
www.borbolycsaba.ro – www.facebook.com/borboly.csaba

Honismereti túra
Honismereti túrának nevezném Demeter Imre
kezdeményezését, melyen szerencsém volt részt venni május
12-én – ha jól tudom, ez volt már a második kiadás. A családi
kikapcsolódásnak szánt szabadidős túrából egy közösséget
kovácsoló, ismeretterjesztő tevékenység kerekedett ki,
melynek során a résztvevők a hátsó határokkal ismerkednek
meg. Nem csak a szentmiklósi részekkel, hanem a
történelemkönyvekben szereplő helyszínekkel is.
Azért tartom kitűnő ötletnek, mert újra megismerkedhetünk a sokunk számára már távolinak tűnő helyekkel,
dűlőkkel, melyeket elődeink belaktak: Apahavas, Vojka,
Nyilénk, Péterhavas, a Papé stb. Mondom, kitűnő ötlet. A
vidékünkön még nem hallottam ilyen kezdeményezésről.
Az idén a Rákóczi-vártól indultunk, amiről tudnunk
kell, hogy Bethlen Gábor fejeledelem korában, 1626 körül
építették. Az őrállók szentmiklósi, szentmihályi, szépvízi és
borzsovai katonák voltak. A nevét az épületet felújító
I. Rákóczi György fejedelemtől kapta. Utána az osztrákok újították, bővítették.
A Pipás (Papoj) tetőre felérve 1271 m-en voltunk. A
hajdani kis őrs helyét egy emléktábla őrzi. Szép példája a
honvédő eleink iránti tiszteletnek. A gerincen már könnyen haladtunk az Apahavas csúcsa fele (1239 m). A gerincen, a csúcsokon mindenhol a II. világháború emlékei: félig feltöltődött,
befüvesedett lövészárkok, géppuska fészkek. észre sem vettük
s a csapaton egy különös érzés vett erőt. Nagy Imi fogalmazta
meg elsőnek a csapat hangulatát: „nem szívesen feküdtem
volna itt az árokban, mikor jöttek az oroszok.” Pedig ott
feküdtek. Nem egyszer koma koma mellett, apa fia mellett.
Küzdelmüket olvasmányosan örökítette meg Sebő Ödön A
halálra ítélt zászlóalj című könyvében. De Lakatos Imre tanító

háborús naplóját is érdemes végigolvasni, ha többet akarunk
megtudni az 1944 őszén lezajlott gyimesi harcokról. A kötelező
fényképezés megörökíti a csapatot: Demeter Imre, Nagy Imre,
Baróti László, Erőss Csaba, Császár Pál, Szőcs László,
ábrahám László, András László, Erőss Szabolcs, SzakácsLászló Szilárd, Demeter Adolf, András Imre, Lakatos István.
A csúcsról leereszkedve már közeledtünk a szentmiklósi részekhez. Egy kis kerülő beiktatásával, Vojka, Nyilénk
érintésével Czáka-patakán ereszkedtünk le Ugra völgyébe. Hét
órás gyaloglás után jól esett a tokány. Antal árpád, Erőss Attila,
István Miklós és Nagy Balázs kitűnő munkát végeztek. Akinek
volt még ereje, s szinte mindenkinek volt, még egy futballmeccsel tetőzte a napot. Nem is kell mondjam, hogy én
lelkesen szurkoltam a pálya széléről.
Már Ugra-patakán lefelé megegyeztünk, hogy ennek
a túrának lesz folytatása. Remélem, nem öregedek túl gyorsan,
mert a következőkön is részt akarok venni.

lAKAtoS iStván
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Versenyen vettek részt
az önkéntes tűzoltók
Az oltul Hargita megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság minden évben megrendezi az önkéntes
tűzoltóalakulatok versenyét. A megyében 67 önkentes
tűzoltóalakulat működik, ezek vettek részt a versenyen
május 10-én.
A rendezők
öt körzetre osztották
a megyét, majd az
adott körzetekbe tartozó alakulatok egymás ellen versenyeztek. Szépvíz község
az 1-es körzethez
tartozva az alcsíki
önkéntes tűzoltócsapatok ellen versenyzett. Ehhez a körzet- hez tartozik Csíkszereda, Tusnádürdő,
Csíkszentgyörgy, Szentlélek, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Szépvíz, Pálfalva, Kászon, Szentsimon, Szentkirály,
Szentmárton és Tusnád. A felsorolt települések
körforgásszerűen vállalják az esemény megszervezését, így
az idei versenyen Tusnád falu volt a házigazda.
Bár a verseny megrendezésének időpontjáról időben
voltunk értesítve, mégis, a felkészülés nehézkes volt, mivel a
tavaszi mezőgazdasági munkálatok és az eső miatt sok alkalommal elmaradtak a betervezett délutáni gyakorlatok. De
amint azt az elért eredmény mutatja nem jelentünk meg
felkészületlenül. Sajnos a községi tűzoltók egy része nem tudott részt venni a versenyen, így csapatunkat Szépvízről Péter
József, Deák Csaba, Deák Tamás és Szakács árpád, míg Csíkszentmiklósról Császár Lehel, Szakács István, Timár István,
Antal László, Fekete Ferenc és Zőldi Gellért képviselte.
Ebben a felállásban érkeztünk meg kedden, május 10én reggel 8.30-kor Tusnád falu futballpályájára, ahol első dolgunk az volt, hogy felmérjük az ellenfelek csapatait és
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ismerkedjünk a versenypályával. Nem sokkal ezután a
csapatok bejelentkeztek a szervezőknél, hármassával sorakoztak a pályán és katonásan köszöntötték Pop
dandártábornokot, az oltul Hargita megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság küldöttjét, a jelenlevő polgármestereket és a szervezőket. Gheorghe Pop dandártábornok nyitó beszédében megköszönte a csapatoknak, hogy vállalták a megmérettetést, mivel ennek a
versenynek az a célja, hogy felmérjék az önkéntes tűzoltók
szakmai tudását és
azt, hogy hogyan
tudnak reagálni éles
helyzetben. A tusnádi
polgármester nyitóbeszéde után sorshúzással dőlt el a csapatok versenyzési
sorrendje. Községünk csapata harmadikként indult
minden próbán.
Mivel első alkalommal vettünk részt ilyen jellegű
versenyen érezhető volt egy kis feszültség, de úgy döntöttünk küzdünk és megmutatjuk, hogy csapatunk erős és
felkészült.
A verseny három próbából állt. Az első egy 100 méter
hosszú akadálypálya volt. A versenyző teljes bevetési felszerelésben indul a startvonalról, lendületet véve egy 2 méteres falon átszökik, majd 2 darab C-s slagot vesz a kezében
és egy 8 méter hosszú gerendán végigfutva, összecsatolja
őket, majd a cél felé szalad. Ezen a próbán csapatunkat Szakács István és Timár István képviselte, eredményeiknek
összege harmadik helyezést ért el. Ez az eredmény csapatunkat fellendítette, így bátrabban indultunk a második próbán.
Ez a feladat négyszer 100 méteres stafétából
állt. A startvonalról Péter József indult, egy alumínium
létra segítségével egy 2 méter magas faházikó tetején
végigszaladt, leszökött, majd szaladva átadta a stafétát
Timár Istvánnak. Ő a 2 méteres falon kellet átszökjön, majd átadta a stafétát Szakács Istvánnak,
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aki végigfutott a 8 méteres gerendán. Miután Szakács
árpád átvette a stafétát, egy tűzoltópalackkal eloltotta a
tüzet és beszaladt a célba. Ebben a versenyszámban is jó
eredményt értünk el.
Az utolsó próba jelentette az igazi kihívást, ahol a
csapatnak összehangoltan kellet együttműködni. Ugyanis ez a
próba a hetes szerelés összeállításából állt, amit a valódi
tűzeseteknél alkalmaznak. Péter József, Deák Csaba, Deák
Tamás, Szakács árpád, Császár Lehel, Szakács István és
Timár István az összeszerelést gyorsan és tökéletesen
megoldotta. Ismét bebizonyosodott, hogy a gyakorlatok és a
csapatmunka meghozza az eredményét. Ebben a versenyszámban is a harmadik helyezést értük el. Meg kell említenem, hogy
mindhárom versenyszámot hibapont nélkül oldottuk meg.
Egy rövid szünet után kezdetét vette az eredményhirdetés és a díjkiosztás. A versenyszámokat külön-külön
is díjazták. A csapatok mindhárom versenyszámban jól
teljesítettek, a végeredmény pár másodperc eltéréssel a
következőképpen alakult: az első helyezést Csíkszentmár-
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ton Lánglovagjai szerezték meg, a második Csíkszentsimon lett, a harmadik helyen Szépvíz község önkéntes
tűzoltói végeztek. A csapat jó működését sokban segítette
Fekete Ferenc és Antal László munkája is. Az oltul
Hargita megyei Katasztrófavédelem tisztjei külön dicséretben részesítették csapatunkat az elért eredményekért.
A díjkiosztás után a tusnádiak igazi házigazda
módjára, a csapatokat és a bírákat ebédre invitálták.

Tűzoltók barátai
2016. május 20-án a Nyírő József általános Iskola
tűzoltócsapata részt vett a Parajdon megrendezett tűzoltó
versenyen. A 14 tanuló 2 csapatra osztva elméleti és gyakorlati
próbákon vett részt. Két tanuló az Életemmel védem az életet,
míg 10 tanuló a Tűzoltók barátja csapatot alkotta.
A pályára érve részt vettünk az ünnepélyes megnyitón, ahol Pop Gheorghe dandártábornok és a helyi polgármester köszöntötte a jelenlévő csapatokat. Ezután a
sportcsarnokban elkezdődött az elméleti vetélkedő, amelyen román nyelvű tesztkérdésekre kellett válaszolni. A
diákok maximális pontszámot értek el, mindkét csapat részéről.
A pályára visszatérve elkezdődött az igazi megmérettetés, ahol
összesen 30 csapat versenyzett. A versenyszámok: sérült szállítása hordágyon; tájékozódás gázmaszkban, radartelefon segítéségével; 100 méteres
akadályverseny; 400 m-es staféta. A versenyt megnehezítette a pályán tócsákban álló víz. Az iskola csapata első alkalommal vett részt ilyen jellegű
versenyen, első ránézésre nehéznek és bonyolultnak tűntek a próbák, de a
versenyszellem igazi csapattá kovácsolta a tanulókat és kitűnő eredményeket értek el minden versenyszámban.
A csapat tagjai voltak: Bardócz Szabolcs, Bardócz Tamás,
László ádám, Imre Csaba, Ötves Dezső, Ladó Huba, Nagy Csongor,
Czáka Szabolcs, orbán Arnold, Fehér ákos, Silló ákos, Deák Norbert, Rancz Roland, Deák Ervin. Elkísérte és felkészítette őket Kuna
Csaba-Tibor sporttanár és Zőldi Gellért a községi önkéntes
tűzoltócsapat vezetője. A diákok részvételi emléklapot, a Fair play
kupát és egy I. helyezést is hazahoztak. A sikeres és élménydús napot
megkoronázta az a lehetőség, hogy csapatunk ellátogathatott a parajdi
sóbányába, ahová a belépést ingyenesen biztosította a parajdi polgármesteri hivatal. A csapat tagjai egy-egy fagyit is kaptak jutalomként a szépvízi polgármesteri hivataltól.
Zőldi GEllÉrt
Szépvíz Község Önkéntes tűzoltóalakulatának vezetője
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Interjú dr. Balogh Zoltán állatorvossal
Az állattulajdonosok ma már nem egyszerűen csak
szakszerű egészség-megőrzési vagy gyógyítási tevékenységeket várnak el egy jó állatorvostól, hanem egyre
inkább egy összetett állategészségügyi szolgáltatást,
szakszerű tanácsadást. Mindezt naprakészen, magas szakmai színvonalon, de az egyszerű gazdi által is érthetően
közölve. A hónap interjújában dr. Balogh Zoltánnal
beszélgettem.
Kedves Zoltán, megkérlek, hogy pár szóban mutatkozz be.
Köszöntöm a kedves olvasókat! Örülök, hogy
felkérést kaptam erre az interjúra, mindig érdeklődéssel
figyeltem a korábbi interjúkat.
Dr. Balogh Zoltán vagyok, 1989. november 3-án
születtem, Szépvízen nevelkedtem, itt jártam óvodába és
elemei iskolába. Miután a Segítő Mária Római Katolikus
Gimnáziumban érettségiztem, bejutottam a kolozsvári állatorvosi egyetemre. Hat év elteltével nem volt kérdés,
hogy haza költözöm és megkezdem a munkát a községben.
Mióta praktizálsz állatorvosként Szépvíz községben?
Pontosan két éve végeztem az egyetemen, és azon
a nyáron már munkába is álltam.
Miért pont ezt a pályát választottad?
Kis korom óta ebben a világban nőttem fel, édesapám mellett megszerettem az állatokkal való kapcsolatot, és ez rányomta bélyegét a pályaválasztásomra is. Nem
volt kérdés, hogy milyen szakmát választok. Úgy gondolom, hogy ez nem egy egyszerű szakma, és ezt már az

egyetemi évek alatt,
sőt, korábban is tapasztaltam, hogy amikor
sürgősségi eset van,
akár éjjel, akár hétvégén, segíteni kell az
állatokon és ezáltal a
tulajdonosokon. De a
megoldott helyzetek,
meggyógyult állatok
kárpótolják a fáradtságot.
Mi volt a legnehezebb műtét, amit
eddig végrehajtottál?
Már végeztem többféle műtétet házi kedvenceken
és haszonállatokon is. A legnehezebb műtét talán az volt,
amikor a saját kutyámon kellett életmentő műtétet végrehajtanom.
Nehezíti vagy könnyíti az ember munkáját, ha
nagyon szereti az állatokat?
Hát akkor, ha érzelmileg kötődsz egy állathoz
(ahogy az imént is említettem), akkor nehezebb racionális
döntést hozni, de megpróbálok mindig higgadt maradni
és ésszerűen gondolkodni.
A magánéletben is állatok vesznek körül. Kérlek,
mutasd be őket!
Van két kutyám, Lia, a szuka és Fickó, a bak,
mindkettő Airedale Terrier fajta. Van egy macskám, Morfeusz, akit még Kolozsváron fogadtam örökbe, és aztán
hazaköltözött velem. és most már egy kanca, Muci boldog
tulajdonosa is vagyok.
Állatorvosként, szakemberként, milyen hosszú távú
megoldást látnál a községünket is súlyosan érintő kóbor
kutya problémára?
Ez elég kényes téma, egy egész cikket lehetne
ennek a témának szentelni, sok törvénykezés van, ami a
kóbor kutyákra vonatkozik. Hosszú távon egy helyi kutyamenhely létrehozásában látom a probléma megoldását.
A házi kedvencek egészsége érdekében fontos,
hogy mindig kéznél legyen egy lelkiismeretes, jó szakember. Kedves Zoltán, köszönöm szépen az interjút!
SZAKáCS AdÉl

HALLgAssA A sZÉPVÍZ Rádiót!
www.szepvizradio.info
Csak a miénk!
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Mesemondó verseny
Csíkmadarason
Tizenkettedik alkalommal szervezték meg május 6-án a
Kiss Ferenc általános Iskolában a Benedek Elek: Mesék útján,
csodák földjén mesemondó versenyt. A versenyen a legügyesebb
I-VIII. osztályos csíki mesemondók képviselték településüket,
iskolájukat Csíkszentdomokostól Gyimesfelsőlokig, egy-egy
népmesével vagy Benedek Elek-mesével.
A zsűrit Györfi Erzsébet népdalénekes, Antal Rozália, a
Nagy István Művészeti Líceum tanítónője és Nyírő Ibolya, a
Napocska Napköziotthon óvónője alkotta. Az I-II. osztályosok
közül harmadik díjat nyert Csíkszépvízről Bogos orsolya, aki
Az okos leány című mesét mondta el.
ráduly SZidóniA tanítónő

HEJ, HEJ, HELyESíRáS!
Már hagyománnyá vált a kisiskolások helyesírási vetélkedőkön való részvétele. Idén is május 6-án megmérettettek községünk kisdiákjai a csicsói Kájoni János általános Iskolában, nem kevés sikerrel. Büszkék vagyunk rájuk,
mindannyiukra!
szépvízről:
I. osztály: Kuna Hanna – III. díj; Ferencz Zenkő – dicsérő oklevél, felkészítő tanítójuk Tamás Csilla;
II. osztály: Fazakas Izabella – dicséret; Szatmáry Alpár – dicséret, felkészítő tanítójuk Ráduly Szidónia;
III. osztály: Stefan Erzsébet – dicséret; Bors-Tímár Erzsébet – dicsérő oklevél, felkészítő tanítójuk Ferencz
Rozália;
IV. osztály: László ákos – dicséret; Imre Anett – dicsérő oklevél, felkészítő tanítójuk Miklós-Sántus Judit.
Borzsovából:
I. osztály: Balogh orsolya – dicsérő oklevél; Lakatos Noémi – II. díj; Walgraffe Máté – dicséret, felkészítő
tanítójuk Erőss Enikő;
II. osztály: Balogh Szende – dicsérő oklevél; Balogh Boglárka – I. díj
IV. osztály: Erőss Tímea – dicsérő
oklevél; László Mária-Magdolna – dicséret;
Tamás Gellért – dicséret, felkészítő tanítójuk
Kovács Teréz.
Csíkszentmiklósról:
I. osztály: Erőss Sarolta – dicsérő oklevél; Péter Dorottya – I. díj, felkészítő
tanítójuk András-Mihály Emőke;
II. osztály: osváth Balázs – II.díj;
Erőss áron – dicséret; Péter Kinga – dicsérő
oklevél, felkészítő tanítójuk Péter Tünde;
III. osztály: Kelemen Anita – dicsérő
oklevél; Tamás Hanna – dicsérő oklevél,
felkészítő tanítójuk Péter árpád;
IV. osztály: Erőss Nándor – dicséret;
Ungurán Klaudia – II. díj, felkészítő
Fotó: Miklós-Sántus judit
tanítójuk Erőss Judit;
Kitartó munkájukban példaadóak, szorgalmuk követendő az egész iskola számára. Gratulálunk nekik és kívánunk a továbbiakban is sok sikert iskolai teljesítményeikben!
tAMáS CSillA tanítónő
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ISKoLA MáSKéNT KÖZSéGÜNK ISKoLáIBAN

Idén is pünkösdhétfő után, 2016. május 17-20-ig
zajlott az iskola másként hét községünkben. Ennek
keretében több élménydús, tanulságos programban volt
részük a község kisiskolásainak.
Kedden Csíkszentmiklóson és Borzsovában
azonos rendezvény volt. A kalibáskői erdei iskola
meghívottai tartottak bemutatót: a III. és IV. osztályosoknak Kovács Ildikó a jurtaállítás fortélyait, míg Ferencz
Lehel a kicsiknek a
madarak színes világát mutatta be.
Szépvízen néptáncoktatás volt a helyi
kultúrotthonban az
összes kisiskolásnak,
Nagy árpád vezetésével. Köszönet érte!
Szerdára
a
csíkszentmiklósi tanítók a szülőkkel együtt
szerveztek feledhetetlen szekeres kirándulást a Karakkó hídhoz. Öt szekér derekában indult a hűvös
reggelen a nagy csapat, de vidám hangulatban. A borús, esős
idő ellenére életreszóló élményekkel
térhettek vissza a gyerekek: a híd lábánál
szalonnát sütöttek, nagy lelkesedéssel fogadták az elrobogó vonatot, és még a hídon is sétáltak egy rövid időt.
Köszönjük a fogatosoknak, szülőknek! Borzsovában
aznap kézműves foglalkozás volt, illetve a IV. osztályosok
meglepték tanítójukat és társaikat a saját maguktól betanult Hófehérke és a hét törpe mese dramatizálásával, táncaikkal. Az előkészítő és I. osztályosok Demeter Imre

halas akváriumait csodálhatták meg. Hálás köszönet a fogadtatásért! A szépvízi gyerekek a Kassay Fogadó
sóházában tisztíthatták tüdejüket, játszhattak. Ezúton
köszönetünket fejezzük ki a fogadó tulajdonosának a
szponzorizálásért! Az iskolában pedig tanulságos
tevékenységeket tartottak, kézműveskedtek, rajzoltak.
Csütörtökön a Panoráma busztársaság 4 buszával
a szépvízi, szentmiklósi és borzsovai iskolák 200 tanulója
felkerekedett
egy
csodálatos körútra.
Benedek Elek meseíróról bővítettük ismereteinket Kisbaconban, majd a Szent
Anna tó szépségeit
csodálhattuk
meg,
felelevenítve a hozzá
fűződő legendát, és a
kis kápolnát is megpillanthattuk. Kézdivásárhelyen a Gábor
áron múzeumban a
régi mesterségek termeit (fazakas, tímár,
szűcs, kalapos, cipész,
kovács) és mézeskalács, illetve régi háztartásbeli eszközök
gyűjteményét tekinthettük meg. A Kinder
barlangban a hobbiszinten összegyűjtött
tárgyak kiállítását csodáltuk, míg a pincében a Kinder
tojás és játékdarabkáinak gyűjteményét. Útban hazafele a
Nyergestetőn megemlékeztünk hősi halottainkról a
szépvízi IV. osztályosok versét meghallgatva. A tanulságos, élménydús kirándulást vidám énekszóval, fagylaltozással zártuk.
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Pénteki programunk szerint Csíkszentmiklóson és Borzsovában sport nap volt a tornatanárok
vezetésével, míg a szépvízi kisiskolások vidám sétával, énekszóval egybekötve a csíkszentmiklósi tájház
átmentett értékeivel ismerkedtek, rácsodálkozva egyegy eszközre, annak használatára.
Tartalmas hetet zártunk mindannyian,
rengeteget tanultunk az együtt töltött időben, látva,
megtapasztalva csodálatos tájainkat, szülőföldünk
szépséges vidékeit, értékeit. Reméljük felhasználják
valamikor az életben gyerekeink az így megszerzett
információkat, hagyományainkat, értékeinket átmentik a következő nemzedéknek!
tAMáS CSillA tanító
Fotók: Miklós-Sántus judit,
Ferencz rozália, lestyán Emese

ANyáK NAPJA – május első vasárnapja
A szépvízi előkészítő és I. osztály május
5-én, míg a II. osztály május 9-én köszöntötte
nagy szeretettel, mélyen meghatódva, hálával az
életet adó édesanyákat, nagymamákat. Népes
vendégsereg előtt bemutattuk előadásainkat: a
kisebb osztály vidám táncokkal, dalokkal, míg a
nagyobbak meghitt szavakkal, versekkel, kis jelenetekkel, énekekkel igyekeztek megköszönni a
tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal nem
lehet kifejezni. A gyerekek kis ajándékait fogadva
a szülők, nagyszülők hálás, örömteli szívvel
távoztak.
,,Édesanyák, nektek köszönjük Isten után az életet,
Ó, mennyi gonddal, bajjal járt, hogy eddig felneveltetek!
Kicsiny kezünket ti fogtátok, amikor járni tanultunk,
Ti lestétek az első szót, amit kiejtett ajkunk.
Minden mosolyt nektek köszönünk. Isten után a földi jót
Apával együtt csak tinéktek köszönjük, földi angyalok!”
tAMáS CSillA tanítónő

oLVASSA SZéPVíZ KÖZSéG INTERNETES HoNLAPJáT
A WWW.SZEPVIZ.EU CíMEN!
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Tájházak Napja Szentmiklóson
A május 7-re hirdetett esemény reggelén akár énekelhettük volna az ismert népdalt is:
Aki a babáját igazán szereti,
Akár milyen jeges eső esik,
Mégis felkeresi.
Mert az időjárás arra ösztökélt, hogy inkább
a meleg házban keressünk valami elfoglaltságot magunknak. Ennek ellenére, ha a babánkat nem is, de
a tájházat felkerestük, mert egy ilyen rendezvényen
való részvételt nem lehet kihagyni. Ugyanis ezen a
napon a megye tájházai, gyűjteményei, néprajzi
kiállításai mutatják meg magukat, látogatókat fogadnak, foglalkozásokat szerveznek. A zord időre
való tekintettel, az igazat megvallva, nem fűztünk
nagy reményeket, ami a nap sikerességét illeti. De
ahogy gyakran lenni szokott, az május 7-én is beigazolódott: minden jó, ha a vége jó! A kis meleg, barátságos házban
kitűnő hangulatú foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. A könyvjelző varrást Bereczki Andrea, Erőss Jutka, Lakatos
éva vezette, a fafaragás tudományába pedig Péter István és Lóránd vezette be a jelenlévő fiúkat és lányokat. Igen,
nem elírás. A lányok, a varrás befejezése után a tűt vésőre cserélték s a fiúkat meghazudtoló hévvel faragták a „vízfolyásos” mintát. és közben szólt a népdal, áradt a jókedv.
A látogatók elmaradása egy kis csorba a büszkeségünkön,
mert megmutatni értékeinket, azt a szellemi és tárgyi anyagot,
amelyet elődeink létrehoztak, mindig jóleső érzéssel tölt el. Még
nekünk, szentmiklósiaknak is jól jön egy kis visszatekintés a
múltba. Ismernünk kell múltunkat ahhoz, hogy meg is tudjuk védeni.
Ezen a megyei szintű rendezvényen elgondolkodva, azt
is el tudnám képzelni, hogy valamilyen formában ki lehetne
bővíteni a közönségünkben már működő tevékenységek körét pl.
fafaragó körrel, egy zenekarral. Hisz a faluban többen vannak,
akik faragnak, tudnak citerázni vagy más hangszeren játszani.
Lelkes emberek pedig mindig vannak.
lAKAtoS iStván

Óvoda másként!
Sikeres, mozgalmas és örömteli napokat élhettek meg a szépvízi óvodások az Óvoda másként héten. ádám
Katalin néptáncoktató segítségével a község három óvodájának óvodásai érdekes népi gyerekjátékokat sajátíthattak
el. A szépvízi óvodások a Kassay Fogadó
jóvoltából birtokba vehették a sókamrát is,
ahol megtapasztalhatták a só egészségre
gyakorolt jótékony hatását. A szíves
vendéglátásukat ezúttal is köszönjük.

nádi suttogó 17.

2016. MáJUS

Májusi események Csíkborzsovában
Május 1-én ünnepi szentmisével vette kezdetét a búcsús ünnep, melyet Csintalan László Csíkpálfalva és Delne
plébánosa celebrált. A szentbeszédet Bartos Károly plébános tartotta. A búcsús szentmise alkalmával a borzsovai templom egy Szentkorona másolattal lett megajándékozva, melyet Vitéz Kovács György m.b. hadnagy készített. Hálás
köszönet a plébános úrnak, a korona készítőjének és nem utolsó sorban a Történelmi Vitézi Lovagrend tagjainak, akik
részt vettek a szentmisén.
Este 19.30 órától a csíkborzsovai Balogh Ignác általános Iskola Küszküllő tánccsoportját és az újonnan alakult
citerazenekar előadását láthatta és hallhatta a közönség a helyi kultúrotthonban.
Május 6-án, pénteken, a megyenapok alkalmával a szépvízi ápolóközpontban tartottak előadást a fent említettek,
nagy örömet szerezvén az otthonban élő időseknek. Május 22-én részt vettek a 41. Nárciszfesztiválon is. Hálás köszönet
a gyermekeknek, szüleiknek, Csata Levente tanár úrnak (a gyergyócsomafalvi citerazenekar vezetőjének) és nem utolsó
sorban a citerazenekar tagjainak, akik önzetlenül próbáltak és egy olyan dolgot indítottak el, ami remélhetőleg folytatódik
annak érdekében, hogy felkutassuk, megtanuljuk és átadjuk a következő nemzedéknek elődeink nótáit, énekeit és szokásait. A citerazenekar tagjai: Hanner Félix, onodi Lajos, Sárig Tibor, Geréd Csaba és Demeter Júlia, aki hegedűvel kísér.
Nagy szeretettel várjuk azon személyeket, kik szeretnének ezen az ősi hangszeren játszani.
Külön köszönet azon személyeknek, akik jövedelmi adójuk 2%-át a Borzsovai Ifjúsági Szervezetnek adományozták.
KováCS Károly
Fotó: Ferencz Angéla

A Nárciszfesztiválon
A fesztiválra, az előző évekhez hasonlóan
számos település hagyományőrző csoportja kapott
meghívást, köztük a borzsovaiak és a csíkszentmiklósiak néptánccsoportjai is. A csíkszentmiklósi
Cserebojtos néptánccsoport immár 12. alkalommal vett részt a Nárciszfesztiválon. Az idén a
tánccsoport lánytagjaival vettünk részt a rendezvényen, dunamenti leánykarikázóval. Az idő
is nagyon kedvező volt, jó volt a hangulat.
Fotó: Ferencz Angéla
Ezúton szeretnénk megköszönni a Csíkszentmiklósi Közbirtokosságnak, hogy támogatták csoportunkat a rendezvényen való részvételben.
nAGy árPád

Süssünk, főzzünk
KARAMELLKRéM
HoZZáVALóK
10 dkg kristálycukor, 1 vaníliás cukor
5 dkg porcukor
2 adag erős kávé
3 tojás
3 dl tej
2 csapott evőkanál étkezési keményítő

A kristálycukrot világosra karamellizáljuk, ráöntjük a
lefőtt erős kávét és felolvadásig forraljuk, majd hűlni hagyjuk.
Egy tálba a tojásokat simára keverjük az étkezési keményítővel,
a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd a tejjel. A karamelloldatot visszatesszük a tűzre, majd lassan hozzákeverjük a tejes oldatot és sűrűre főzzük. Poharakba töltjük és miután kihűlt
tejszínhabot teszünk a tetejére és kevés őrölt kávéval meghintjük.

FAZAKAS judit
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Megtartották a szépvízi Csengő Mezőgazdasági
Szövetkezet évi közgyűlését
A szövetkezet 2016. április 29-én tartotta rendes
évi közgyűlését a szépvízi sportcsarnokban. A napirendi
pontok között szerepelt:
– Az Interim Menedzsment beszámolója;
– Pénzügyi beszámoló;
– Ellenőrző bizottsági beszámoló;
– A feldolgozó működésének rövid beszámolója;
– Különfélék.
László Barna, a szövetkezet elnöke,
tartotta a 2015-ös évet átfogó tevékenységek
ismertetését. Az Interim Menedzsment
bővebb beszámolóját Tankó László megbízott elnök, a pénzügyi beszámolót Simó
Dénes könyvelő, az ellenőrző bizottsági beszámolót
Szőgyőr Zsuzsanna könyvelő és a feldolgozó
működésének rövid beszámolóját Gál Zoltán igazgató tartotta.
Amint a beszámolókból kitűnt, a szövetkezet eredményes 2015-ös évet zárhatott. Ez az Interim Menedzsment vezetőségének, a szövetkezet vezetőségének és
dolgozóinak őszinte hozzáállásának, illetve a keresztúri
Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezettel való
együttműködésnek köszönhető. Annak ellenére, hogy az
indulás egy nagyon nehéz időszakban történt, hiszen
2015. április 1-től a tejkvóta megszűnt, életbe lépett az

orosz embargó, a piacot elárasztották juhtej-termékekkel
a tavaszi időszakban, a termelés csak sajtkészítésre volt
beállítva, illetve az üzleti hálózat is kialakulatlan volt, a szövetkezet pozitív fordulatot
hozott a községi gazdák életébe.
építő jellegű javaslatok hangzottak el a
beszámolókkal kapcsolatosan a következő
témákban: a feldolgozó gazdaságossá tétele,
napi tejmennyiség felvásárlásának emelése,
termékek árának megemelése, a nyári tejárak
esetleges csökkentése elővigyázatossági
okokból, az eladás bővítése a jelenlegi 75
üzletről, kapcsolat bővítése a háromszéki
gazdákkal, a vezetőtanács tagjainak jutalmazása, termékskála bővítése, osztalék kifizetése stb.
A határozatban döntés született, hogy az osztalékot
befektetésre kell fordítani, döntés született az új tagok
felvételéről és további tagfelvételek feltételeinek
meghozataláról, a vezetőtanács tagjainak javadalmazásáról gyűlésenként 50 lej értékben és a részvények
kiegészítéséről. A közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta
Ferencz
Tibor
polgármestert,
a
szövetkezet
kezdeményezőjét, a szövetkezet megalakulásában és
működésében kifejtett sokévi tevékenységéért.
A szépvízi Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet
vezetőtanácsa

Búcsú és új harang szentelése Széphavason
Pünkösdhétfőn a délelőtti órákban sokan igyekeztek különféle utakon feljutni Széphavasra, hogy részt vegyenek
az ottani szép egyházi ünnepségen. Egész nap zuhogott az eső, felázott minden járható és járhatatlan út is, jobbnál
jobb terepjárók, jobbnál jobb vezetőkkel szinte kaszkadőri manőverekkel próbáltak feljutni a hegyre. Sokaknak sikerült
is ezt végbevinni, a szerényebbek leparkoltak egy-két kilométerre a céltól és onnan
gyalog kapaszkodtak, egymást segítve, fel egészen a Szentlélek kápolnáig. Esett az
eső szakadatlan, a hideg és az enyhe szél bebújt a ruházat alá, sokan haza is indultak
a zarándokok közül, mert nagyon átfáztak.
De körülbelül 120-140 személy kitartott, vállalva mindent, és ezeket a kitartókat dicsérte meg
Berszán Lajos atya a prédikációjában felemlítve
egy fatimai jelenetet 1917. okt. 13-ról. Szentmise
előtt felszentelte Gábor Zoltán szépvízi plébános
az 50 kg súlyú harangot és haranglábat, melyet a
Széphavas Alapítvány adományozott a széphavasi
kápolna részére. Az ünnepség hosszabbra volt tervezve, többféle műsorral, de a zord időjárás miatt
a szentmise végeztével mindenki igyekezett le a
hegyről és eljutni valamely melegedőbe.
Gábor Zoltán plébános
Fotók: Fazakas tibor
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Főzőversenyen voltunk
A Faluvégi Menyecskék név alatt egy kis csapat
bújik meg a szépvízi Templom utca végéről. Nem nehéz
kitalálni, mindannyian munkatársak vagyunk, a falu végén
működő otthonban. Innen a nevünk. Nemrég jött az ötlet,
hogy kipróbálhatnánk magunkat a gasztronómia
világában, ami háziasszonyokként nem áll távol
egyikünktől sem. így vettük a bátorságot és beneveztünk
az őszön a helyi káposztafesztiválon a főzőversenyre.
Nem kis meglepetésünkre, első alkalommal díjjal
büszkélkedhettünk. így már több bátorsággal és ötlettel
készülődtünk a csíkszentmiklósi kolbászfesztiválra, ahol
II. díjat nyertünk citromos kolbászunkkal. Mára már jó kis
csapattá alakultunk, ahol ösztönösen mindenki tudja és
teszi a dolgát, szívvel-lélekkel.
Nagy előkészületek előzték meg az udvarhelyi IV.
Pünkösdi Tavaszváró Bárány- és Pálinkafesztivált, ahová
meghívást kapott a csapatunk. Mivel ezen a fesztiválon a
gyerekek is külön csapatban nevezhettek be, így jött az
ötlet, hogy próbálják ki a főzés rejtelmeit a mi gyerekeink
is. így lett a gyerekcsapatunk neve Faluvégi Juniorok.
Május 7-én borongós időben, öt autóba felcsomagolva indultunk el Székelyudvarhelyre, a gyerekekkel
együtt. Útközben csúnya, viharos jégesőn haladtunk át, de
ez sem szegte jókedvünket. és az ottani szomorkás idő ellenére sem volt szomorú a csapat. Hangos kacagások,
csipkelődések közepette pakoltunk ki a sátrak alá.
A gyerekek meglepő komolysággal és figyelemmel
hallgatták a felnőttek utasításait, tanácsait. Előkerültek a
kések, ritmusosan kocogtak a vágódeszkákon, hihetetlen
ügyességgel vagdalták a hozzávalókat. Pityókástokányt
főztek bárányhússal, amellyel a Pünkösdi üstösétel
kategóriában II. díjat hoztak el, nem kis büszkeséggel.

Mi, a felnőtt csapat, több kategóriába beneveztünk.
Az örmény ételeket helyeztük előtérbe. ángádzsábur
levest és főételnek serdánt (őrölt bárányhúsos különlegesség) készítettünk babsalátával, amellyel ebben a
kategóriában a III. díjat sikerült megszereznünk. A
Pünkösdi Koronás Pogácsa kategóriában, a medvehagymás pogácsánkkal a II. díjat vívtuk ki. Az év
Pünkösdi Harmata megnevezésű katagóriában a különleges házi borsikapálinkánkat a III. helyre sorolta a zsűri.
(24 benevezett pálinka között)
Harsány kacagás követte a tombolahúzást, mivel
a szerencse a csapatunk egyik tagjának kedvezett, - a fődíjat vihette haza -, egy báránnyal és egy magyarországi úttal
lett gazdagabb. így a báránynak is helyet kellett adni, a
gyufásskatulya pontossággal csomagokkal megrakott autóban.
Összességében nagyon jó napot zártunk, a
gyerekekkel együtt négy kupával és oklevelekkel tértünk
haza. Még ott, egyhangúan eldöntöttük, hogy legyen
ennek folytatása.
GErGEly MóniKA
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