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Elnöki látogatás Szovátán, a Marianum Háznál

fotó: Kalapács Norbert
Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita
útban a csíksomlyói búcsú felé,
betért városunkba, s meglátogatta a a Restád alá álmodott és
épített Marianum Házat.
Az épületben közvetlenül az
elnöki látogatás előtti napokban még lázas munka folyt,
hogy méltó módon fogadhassa az illusztris vendégeket.
Herczeg Anita tulajdonképpen már harmadik alkalommal járt itt. Először az üres
telket szemlélte meg Csaba
testvérrel, majd az éppen tető
alá kerülő épületet szemrevételezte a következő évben.
Most nagy örömmel látta,
hogy sok ember összefogásából megvalósult egy álom.
Nyilván őt az is érdekli,
hogyan lakják be az épületet, miként töltik fel azzal a
szellemiséggel, amit a neve is
megkövetel, s amire garancia
az iskolanővérek eddigi tevékenysége, továbbá milyen
programokkal segítik itt a felnövekvő nemzedékeket, mert
ez a ház a jövőnek épült.

Máris megvallotta, hogy fogjuk még őt itt látni, ide még bizonyosan vissza fog térni.
A Szovátán tevékenykedő iskolanővérek Péter Ferenc polgármesterrel, Csaba testvérrel
és Köllő Tibor plébánossal a
kapuban fogadták az elnöki
párt és kíséretüket, majd bekísérték a házba.
A Nagy Éva Vera és Czakó
Gabriella vezette Marosszéki
Kodály Zoltán Gyermekkar
szép műsorral fogadta a vendégeket és a fogadásukra öszszegyűlt helybélieket. Öröm
volt hallani a székelyruhás gyerekeket, csengett a hangjuk a jó
akusztikájú nagyteremben.
A ház építésének történetét
Németh M. Luca iskolanővér
vázolta fel röviden, tömören.
Csaba testvér is arról szólt,
hogy az iskolanővérek álma hogyan lett valósággá.
„Énekkel és imádsággal”,
mondta, ahogyan annakidején
biztatta a nővéreket. „Mert a
biztatásra is szükség van”, ahogyan egy jópofa adomával is
érzékeltette.

Az elnöki pár láthatóan jól
érezte magát Szovátán. A tervezett egyórás ittlétet megduplázták. Meghatódottan hallgatták
a gyermekkórust, érdeklődéssel
követték a beszámolót. Herczeg
Anita egy rövid interjút is adott
a Sóvidék televíziónak, Áder János pedig kedélyes beszélgetésbe merült vendéglátóival.
Az amúgy nagyon raplis
időjárás erre az időre megszelídült, kisütött a nap is, és
jó volt a dombról rátekinteni
a városra, s elnézni hosszan a
Sóvidéken. Ilyen panoráma
mondatja az iskolanővérekkel,
hogy „a Kárpát-medence legszebb telkét” kapták meg, s ha
van is túlzás ebben, a kijelentést nem érezzük teljesen elrugaszkodottnak a valóságtól.
A hangulatot fokozta egy kis
csevely Eperjes Károly színművésszel, aki feleségével az
elnöki párt elkísérte.
A hazai biztonságiak jelenléte
ellenére egy rövid időre az volt
az ember érzése, hogy eltűnt az
a közénk húzott határ, amely az
mf
életünket megkeseríti.

Felelősséget másért is
– Ha akarom, igen, ha
nem akarom, akkor meg
nem – mondja teljes magabiztossággal.
Látom rajta, hogy meggyőződéssel, igaza tudatában beszél. Miért ne tenné,
hiszen a szabad választás
jogáról szól? Mi sem természetesebb, hogy maga dönthet saját belátása szerint.
– A Biblia szerint, már
Ádám is szabadon dönthetett,
a Paradicsomban – hallom –,
ott sem vonták meg tőle a
szabad döntés lehetőségét.
– Ki is űzetett érte a Paradicsomból, és nem csak ő,
mi is, máig viseljük a döntése ódiumát – mondom.
Én a szabad választásban
a választás szabadságát értem. Azt, hogy a fennálló
lehetőségekből választok, s
ha egyik sem felel meg nekem, akkor magam teremtek új lehetőséget. Olyat,
amivel egyetértek, amit
aztán nyugodtan, kételyek
nélkül választhatok. De ha
erre képtelen vagyok, nem
csak a jó és kevésbé jó közül, de a rossz és kevésbé
rossz közül is választok.
Mert nem tehetek másként, nem rakhatom teljesen másra a döntés terhét,
hogy aztán őt bíráljam, ha
majd egyszer az eredmény
nem tetszik, abból a magam részét ki kell vennem.
Szomorú vagyok, ha valaki
a nemválasztás lehetőségére
apellál. Ezt kibúvónak érzem, a döntés felelőssége elől
való megfutamodásnak.
Arra spekulálni, hogy más
legyen a hibás, nem vall a
közösségért bár cseppnyi felelősséget érző felnőttre.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Bálint Emőke (szülei: Bálint András és Bálint Ilona); Salati Dragoș Diana (szülei: Salati Dragoș Ștefan és Salati Dragoș Cristina Daniela); Hegyi Amanda (szülei: Hegyi
Róbert és Balázs Rozália); Gozsi Csongor (szülei: Gozsi Csongor Ferenc és Lázár Katalin); Rostás
Casiano (édesanyja: Rostás Imola); Nagy Krisztián Attila (szülei: Nagy Attila és Nagy Irma Izabella); Bokor Norbert (szülei: Bokor Attila és Bölöni Anabell Beáta);
Isten éltesse Őket!

A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Önkormányzati
határozatok
30. sz. Határozat – a
Maros megyei települések
köztisztasági szolgálatának
szervezési és működési szabályzatáról;
31. sz. Határozat – a
Szovátai Tavaszi Nemzetközi
Kórusfesztivál VIII. rendezvénye szevezésének és költségeinek jóváhagyásáról;
32. sz. Határozat – az
Idősek Körzeti találkozója – 2016 szervezés;nek és
költségeinek jóváhagyásáról;
33. sz. Határozat – sportkapcsolatok fenntartásáról
a gyermekek számára;
34. sz. Határozat – a
Doina mozi bérbeadásához
szükséges intézkedések elkezdésének jóváhagyásáról;
35. sz. Határozat – a
Szováta-Nyárád kórház vezetése 2015. évi tevékenységét felmérő, értékelő bizottság valamint az óvásokat
elbíráló bizottság személyi
összetételének elfogadásáról;
36. sz. Határozat – egyes
szovátai területek telekkönyvi-topográfiai dokumentációjának elfogadásáról;

Házasságot kötöttek: Bokor Zsombor (akác utca 10 szám) – Nagy Izabella (Parajdi út 48/A
szám); Székely Barna (tavasz utca 31/B szám) – Szőcs Anita Zsuzsa (Balavásár); Barabási
Barna (Május 1 utca 38B szám) – Gál Anita (Bekecs lakótelep E/13 szám);

Boldog házasságot!
Elhunytak: Polosca maria (sz. 1925) – Petőfi Sándor lakótelep D4/1 szám; Szoboszlai András
(sz. 1926) – Kisállomás utca 5 szám; Kovács Margaretta (sz. 1935) – Fenyő utca 24 szám; Dobri István (sz. 1941) – Sas utca 15 szám; Hudák Irma (sz. 1927) – Bánya utca 1 szám; Kovács
Margit (sz. 1925) Sómező utca 2 szám; Móga Magdolna (sz. 1933) – Petőfi Sándor lakótelep
F3/15 szám;
Nyugodjanak békében!

Aszfalt és térkő

fotó: Molnos Ferenc

Manapság nem tudok olyat
mondani, amely a szovátai
lakosság részéről kedvezőbb
fogadtatással bírna, mint az
aszfalt. Az aszfalt lett a vágyott
szó, mert ahol aszfalt van, nem
döcög a kerék, nem ráz a jármű, nem kopik, nem megy
ki úgy az autóalkatrész, mint
máshol, ahol kátyúkkal bőven
megszórt az út. És, persze, az
aszfaltról egy-egy tovarobogó
autó után nem száll úgy a por,
mint a makadámról.
A másik kedvelt szó, a térkő, ez a piskótaszerű valami,
amellyel járdafelületeket szoktak kirakni. A térkő látványa
is kellemes, a rajta járás árnyas
fák alatt kényelmes.

Az önkormányzat városépítő, városszépítő tavaszi munkálatait is a virág és a zöld
mellett ez a két szó, az aszfalt
és a térkő határozza meg.
Persze, fanyaloghat az, akinek a lakása elé nem jutott belőle. Viszont örülhet az, akinek igen. Az is, aki szerint túl
hosszú huzavona után került
az aszfalt az útra. A lényeg,
hogy végre ott van.
Amikor az illetékest kérdezem, hogy milyen munkálatok
voltak, vannak mostanában
városunkban, ezeket sorolja:
- a korábban lesülyedt járdarészek visszaemelése;
- megsérült járdaszegély-kövek kicserélése;

- megkezdték a mellékutcák
kátyúzását, kövezését;
- A Sómező utca felső szakaszának kövezése;
- a Restádalja utca kövezése;
- folyamatban van a többi
utca kövezése;
- aszfalt felületek javítása
városszerte, új aszfaltszőnyeg
részek a Petőfi lakótelepen;
- 550 cserép muskátli kihelyezése a villanyoszlopokra;
- az évelő növények kiültetése, virággruppok, zöldövezetek gondozása (fa- és sövénynyírás, kaszálás);
- karbantartási munkálatok a
játszótéren (a felújítás, játékszerek cseréje később történik);
- lépcső- és járdafelújítás (térkővel) a Patak utca és a Csendes utca közti sikátorban;
- járdaépítés az Eminescu lakótelepen ( a tavalyi munkálatok folytatásaként);
- a Május 1 utca aszfaltozása;
- emellett gőzerővel folynak
az előkészületek a városnapokra (május 27-28-29.);
Aszfalt és térkő. Most sem
elég, most sem jut mindenhová, a városban ennél még sokkal több kellene belőle. Reméljük, lesz is az elkövetkezőkben.
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Alegerile locale

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 30 – cu
privire la aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcţionare a Serviciului
Public de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Mureș;
Hotărârea nr. 31 – cu
privire la aprobarea organizării și suportarea cheltuielilor de organizare a
manifestării „Festival Coral
Internațional de Primăvară
- ed. a VIII-a, 2016”;
Hotărârea nr. 32 – cu privire la aprobarea organizării
și suportarea cheltuielilor
de organizare a manifestării „Întâlnirea Regională a
Vârstnicilor - 2016”;
Hotărârea nr. 33 – cu
privire la necesitatea și
oportunitatea aprobării și
suportării relațiilor de colaborare în domeniul sportului pentru copii;
Hotărârea nr. 34 – cu privire la iniţierea procedurii
de închiriere a spaţiului situat în Sovata, Str. Trandafirilor – fostul Cinematograf
“Doina”;
Hotărârea nr. 35 – cu privire la aprobarea componenţei comisiei de evaluare
a activităţii managerului
Spitalului Sovata-Niraj aflat
în subordinea Consiliului
Local al Orașului Sovata,
precum și a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor,
pentrul anul 2015;
Hotărârea nr. 36 – cu
privire la aprobarea documentaţiei topo-cadastrale
a unor terenuri din Sovata;

În 2016, scrutinul local din 5 iunie se desfășoară după o nouă lege, adoptată în mai 2015.
Cetățenii români cu drept de vot vor fi chemați la urne pentru a-și alege primarii, consilierii
locali și consilierii județeni, alegerile desfășurându-se într-un singur tur.
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale modifică modul de alegere a președinților consiliilor județene, astfel încât se revine la alegerea lor indirectă,
aceștia urmând să fie aleși aleși, prin votul secret al consilierilor județeni, cu majoritate simplă,
din rândul acestora, și nu direct, cum s-a întâmplat la alegerile din 2008 și 2012. Tot prin vot
indirect se aleg și vicepreședinții consiliilor județene și viceprimarii.
Votul va începe la 5 iunie, la ora 7.00, și se va încheia la ora 21.00.
Până la termenul 26 aprilie au depus liste (complete) cu candidații pentru Consiliul Local Sovata trei formațiuni politice: Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Social Democrat și Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”.
Pentru funcția de primar al Orașului Sovata, o singură candidatură există: Fülöp László Zsolt,
din partea Uniunii Democrată Maghiară din România.
Pentru consiliul județean sunt trei candidaturi din orașul nostru (Péter Ferenc, Kupás János și
Bán Mózes), toți trei din partea UDMR.

Delimitările secțiilor de votare din Oraș Sovata
Nr.
Sediul
Localitatea
s. v. secției de votare

Delimitarea secției de votare

193

Căminul Cultural
Sat Ilieși, nr. 50

ILIEȘI

integral

194

Școala Primară
Săcădatu de Jos,

SĂCĂDAT

integral

SOVATA

Cartierul Mihai Eminescu integral

SOVATA

Str: Coasta Reștadului, Dealul Ferăstrăului,
Dealul Rotund, Fagului, Gara Mică, Géra, Ghioceilor, Lacului, Liniștei, Pârăului, Principală
(numere impare 187-225 și pare 188-288), Privighetorii, Răchiței, Reștad, Rozelor, Salcâmului, Stejărișului, Teilor și Cartierul Florilor

SOVATA

Str. Câmpul Sărat, Izvorului, Principală (numere impare 119-185 și pare 120-186), Sportului și Cartierul Petőfi Sándor

SOVATA

Str: Arinului, Bradului, Câmpul Mic, Cerbului, Cireșului, Lalelelor, Libertății, Plopilor, Soarelui, Stâna de Vale, Stelelor, Tivoli, Trandafirilor, Verii, Vulturului, Zoriilor

Centrul Cultural
Domokos Kazmer
str. Principală, nr. 30

SOVATA

Str: 22 Decembrie, Bisericii, Ciocârliei,
Fabricii, Gara Mare, Lupului, Morii, Nicolae
Bălcescu, Primăverii, Principală (numere impare 1-117 și pare 2-116B), Scurtă, Vapaș

Școala Primară

SOVATA

Str: 1 Mai, Iuhodului, Mierlei, Minei, Praidului, Sebeșului, Ulmului

str. Lungă, nr. 138

195

Școala Gimnazială
S. Illyes Lajos
str. Principală,
nr. 196A

196

Școala Gimnazială
S. Illyes Lajos
str. Principală,
nr. 196A

197

Primăria Oraș
Sovata
str. Principală,
nr. 155

198

Biblioteca din
stațiune
str. Trandafirilor,
nr. 99

199

200

din str. Praidului, nr. 46
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aktuális

Helyhatósági választások június 5-én
Ismét eltelt egy négyéves
ciklus, június 5-én helyhatósági választásokat szerveznek
országszerte.
A választásra jogosult Romániában állandó lakhellyel
rendelkező nagykorú román
állampolgárok a településükön járulhatnak az urnákhoz,
hogy szavazataikkal döntsenek, kik vezessék az elkövetkező négy évben településüket és megyéjüket.
Ismét itt a lehetőség, hogy a
korábbi mandátum/mandátumok alatt már az alkalmasságukkal, megfelelő hozzáállásukkal, jó felkészültségükkel,
eredményes munkájukkal bizonyított tisztségviselők mandátumát megújítsák, vagy
elégedetlenek lévén teljesítményükkel, újakat válasszanak helyettük.
Persze, az elégedettség/elégedetlenség mértékét már az
jelöli, hogy történek-e szervezkedések a tisztségviselő
újraválasztása ellen, indítanak-e új jelöltek azzal az ígérettel, hogy eredményesebbek
lesznek, illetve, hogy másként
akarnak élni a tisztség nyújtotta lehetőségekkel.
A jelölések határideje április
26-án lejárt, így aztán már láthatjuk, kik a jelöltek a különböző tisztségekre.

Jelölés
Szováta Város
polgármesteri
tisztségére
A helyhatósági választásokon mindenkor a legnagyobb
érdeklődés a polgármesterjelölteket övezi. Ez nem meglepő, hiszen a polgármester
rátermettsége és vezetői ka-

rizmája meghatározó egy település mindennapi életében.
Tisztánlátása, cselekvőképessége, az önkormányzati testülettel való jó együttműködése
a feltétele a település megfelelő módon és ütemben való
fejlesztésének.
Szovátán sokakat meglepett,
hogy Péter Ferenc, aki immár
16 éve vezeti a várost, nem indul újabb mandátumért a polgármesteri tisztségért. Ő más
kihívás előtt áll.
Fülöp László Zsolt az RMDSZ
új jelöltje a városvezetői feladatra.
Más jelölés nem történt a pártok részéről, és független jelölt
sem jelentkezett.
Tehát
polgármester-jelölt:
Fülöp László Zsolt (RMDSZ)

Jelölés
tanácsosi tisztségre
Szováta Város Tanácsába
A most véget érő ciklusban 15 tanácsossal működik
Szováta Város tanácsa. De mivel a legutóbbi népszámlálás
adatai szerint a város lakóinak
száma meghaladja a tízezret,
más kategóriába kerül, s az új
ciklusban a helyi tanácsosok
száma 17-re növekedik. Tehát
17 helyért szállnak versenybe a
jelöltek.
Mindössze három politikai
szervezet tett le jelöltlistát tanácsosi tisztségre Szováta Város Tanácsába.
Mindhárom teljes, 22 személyes (17 hely plusz 5 tartalék) listával jelentkezett.
Független jelölt nincs, így
aztán a rájuk adott szavazatok
függvényében e három jelöltlistán szereplőkből fog kialakulni a helyi tanács.

Lássuk, kiket jelöltek a politikai szervezetek:
A Romániai Magyar
Demokrata Szövetség
jelöltjei
Péter Ferenc
Fülöp László Zsolt
Bartha József
Székely Béla Tivadar
Dávid Katalin
Molnos Ferenc
Arros Dénes
Fülöp Nagy János
Kiss Ibolya Enikő
Csortán Imre
Kiss Ferenc
Pál Tamás
Fazakas Tibor
Nagy László
Kirilla Gyula
Bereczki István
Portik Antal
Siklodi Zsolt Lajos
Vass Ferencz
Bencze Attila
Bán Mózes
Kupás János
A romák az
Asociația Partida Romiilor
Pro Europa
színeiben indultak
Kalányos János
Ștefan Jenő
Zomanc Gyula
Gábor Rupa
Grancsó Rozália
Cismaș Alexandru
Zománcz György
Vónya Adrian
Pál Mónika
Szabó András
Czine Márton
Szabó Lilla
Zománcz Rita
Pál György
Bedő Melinda
Kalányos Róbert
Oláh Jácint
Pál András

Dărămuș Lidia
Demeter Edit Amália
Pál Zsuzsanna
Vónya Lilla
A Szovátán élő román nemzetiségű lakosok nem akarván szavazataikat szétszórni a
sok-sok román párt között, az
erőteljesebb képviselet szándékával egyetlen párt jele alatt
indították jelöltjeiket:
A Partidul Social Democrat
jelöltjei
Hărșan Vasile
Popa Silviu Valentin
Matei Traian
Piroșca Ioan Ovidiu
Dobric Vasile
Tiuca Teodor
Pop Ilie
Pop Dumitru
Neag Victor
Csegedi Ioan Dorin
Cernea Maria Marinela
Bogdan Adriana Gabriela
Matei Silvia
Hărșan Viorel
Bogdan Vlad
Suciu Dumitru
Maftei Ionel
Bogdan Dragoș Alexandru
Hărșan Ioan
Tirnovean Ioan Adrian
Hărșan Maria
Știr Gheorghe

A helyhatósági választások
egyfordulósok. Tehát június
5-én minden településen eldől,
hogy ki az új ciklus polgármestere és kikből tevődik össze a
helyi tanács illetve minden megyében a megyei tanács összetétele.
A szavazópolgárok ekkor
és ebből a jelöltkészletből választhatnak. Arról a listáról
jut be több jelölt, amelyre többen szavaznak.

aktuális
Megyei tanácsosokat
jelöltek
Tíz politikai szervezet tett
le megyei tanácsos-jelöltlistát
a megyei választási irodához.
Ezek a következők:
- Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ;
- Erdélyi Magyar Néppárt,
EMNP;
- Asociaţia Partida Romilor
Pro Europa;
- Partidul Alianța Liberalilor
și Democraților, ALDE;
- Partidul Socialdemocrat,
PSD);
- Partidul România Unită,
PRU;
- Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României,
PUNPR);
- Partidul Oamenilor Liberi,
POL;
- Partidul Mișcarea Populară, PMP;
- Partidul Naţional Liberal,
PNL;
Tehát a felsorolt szervezetek
tagjai közül kerülnek ki a majdani megyei tanácsosok.

Három szovátai
a megyei listán
Újdonság – ilyen még sosem
volt –, hogy három szovátai
jelölt is van a megyei tanács
testületébe. Mindhárom az
RMDSZ listáján:
- Péter Ferenc - 2. hely;
- Kupás János - 8. hely;
- Bán Mózes - 17. hely;

Jelölés a Maros Megyei
Tanács elnöki tisztségére
Nincs közvetlen jelölés a
Maros Megyei Tanács elnöki tisztségére. A megyei tanács elnökét az új választási
törvény szerint immár nem
közvetlenül választják szava-

zataikkal a választópolgárok,
hiszen a megválasztott megyei tanácsosok választják
maguk közül.
De mégis közvetve dönthetnek a személyéről, hiszen
végül annak a politikai szervezetnek a megyei tanácsosai sorából kerül ki az elnök,
amely kellő erővel lesz jelen a
megyei tanácsban.
Péter Ferenc felkérésre vállalta el a jelölést, és jó esélyekkel pályázza meg az elnöki
tisztséget a megyei tanácsban.

Kampány-szigorítások
A választási kampány időszaka május 7-től június 4-én
reggeli 7:00 óráig tart. A korábbi választásokhoz képest
megannyi szigorítást hoztak:
sátrak, bannerek használata
tiltott, a plakátok, szórólapok
mérete illetve a médiában
megjelenő propaganda anyag
használata szabályozott.
Büntetendő egyéb választási
propaganda felületek használata (a jelölt vagy a párt nevével ellátott, feliratos léggömbök, öngyújtók, golyóstollak,
tasakok, autók stb.)

Számítógépes ellenőrzés
Újdonság a választóirodák
informatizálása.
Egy országos rendszeren keresztül ellenőrzik a választásra
jelentkezők személyi adatait.
Ez kizárja a többszöri szavazásra jelentkezés lehetőségét
A szavazóirodák bejáratánál
ellenőrzik a szavazásra jelentkezők személyazonosságát, a
személyi kártyájukról bemásolják személyi kódjukat egy
kis számítógépen keresztül
az országos nyilvántartóba,
és csak utána jelentkezhetnek
szavazólapért.
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Svédasztal?
Éttermekben áll az ételekkel megrakott svédasztal, amelyről a vendég egy meghatározott összeg kifizetése mellett gyakorlatilag azt, annyit és annyiszor vehet, amennyit akar.
Ez egy jó példa a szabad választás elvének megértésére. Tehát kifizetek egy összeget, s utána a feltálalt készletből magam választhatok kedvemre. Nem rendelek, csak kiválasztok
abból valamit/valamiket, amiket a svédasztalon találok. De
megeshet, hogy késve érkezem (volt már ilyen eset), s akkorra már a legfinomabb ételeket mások elették előlem, s nekem
már csak abból van választási lehetőségem, ami maradt.
Sokan azt hiszik, hogy június első vasárnapján svédasztalos
reggeli kellene várjon rájuk, ahol a sokféle tálalásból azt vehetik el, ami számukra a legjobban tetszik. Tehát a sok-sok
tálat ínycsiklandó falatokkal valakik odakészítenék, s ők csak
ízlésük alapján elvesznek belőlük, a leginkább kedvükre valót.
Némelyek úgy találják, hogy nincs tétje a helyhatósági választásoknak, hiszen nincs svédasztal, csak egyetlen polgármester-jelölt van, így nincs miből választani.
„A svédasztal eredete a nagy paraszti ünnepségekig, lakodalmakig nyúlik vissza. Az északi országokban szokás volt, hogy
a vendégek mind hoztak magukkal valamiféle finomságot, a
sör illetve később a pálinka viszont a házigazda feladata volt.”
– olvasom az internetes enciklopédiából, a Wikipédián.
Tehát az eredeti svédasztalról nem csupán választhattak a
vendégek, hanem oda maguk is letettek valamit.
Tehát a választás illetve a választás lehetősége költséggel jár.
Különben a nemválasztásé is, csak azt mindig utólag fizeti
meg az ember. Persze, ilyenkor másokat okol érte.
De van svédasztal akkor is, ha a helyhatósági választásokra
csak egyetlen szervezet tett le polgármester-jelöltet – ha nincs
nagyobb választék, az nem jelenti, hogy az egyetlen jelölt nem
megfelelő erre a feladatra, sőt, inkább azt, hogy alkalmasnak
találják és ellene, vagy a jelölő szervezet ellen nincs olyan erős
ellenszél, amely más jelöltet hozhatott volna –, hiszen három
szervezet is tett tanácsos-jelölteket (az előbbi cikkben láthattuk,
kiket). Ha valaki azt hiszi, a tanácsos-lista mellékes, nem számít
a majdani tanács összetétele, az nagyon téved, hiszen a döntések a helyi tanácsban születnek, négy évig ők döntenek a város
sorsáról. De a választó döntheti el, hogy kiket szeretne a városi
tanácsban látni, melyik listára szavaz, kiknek szavaz bizalmat.
Aki mindenképpen svédasztalt akar, az a helyi tanács mellett
választhat abban is, hogy ki kerüljön helyzetbe, ki lehessen a
megyei tanács elnöke. Ha fontos neki, hogy egy szovátai legyen, egy szavazattal hozzájárulhat ehhez. Tudnia kell, hogy
egy meg egy szavazatokból áll össze majd az a támogatás,
amely elég lesz vagy nem lesz elég ehhez. Elég vagy nem elég?
Az ő szavazata nélkül bizonyosan eggyel kevesebb lesz.
Az is a választás szabadságához tartozik, hogy az ember tudatában van döntése fontosságának, hogy rajta (rajta is) múlhat az egész.
Svédasztal? Igen, ez is svédasztal.
Molnos Ferenc
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A Marianum Ház rövid története
püspökségtől, a kolozsvári főesperességtől;
- Balatoni Csillagösvény –
a Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkar jótékonysági koncertkörútja Csaba testvérrel;
- cégek, magánszemélyek
Magyarországról és Erdélyből;
Az épület kinézete, méretei

A Marianum Ház
Az álom
Nagy Éva Vera és Czakó
Gabriella mert nagyot álmodni, és fáradhatatlanul dolgozott az álom megvalósításáért.
Összefogtak sok jóindulatú,
segítőkész emberrel, s ezt az
Isten megáldotta.

fotó: Kalapács Norbert

ságú szovátai telek ajándékozása adott lehetőséget a tervezés elkezdésére.
Az iskolanővérek a Trianon
előtt 19 házban működtek Erdélyben. Ez a telek a régi ingatlanok kárpótlása is egyben.
Segítettek, segítenek
a helybeliek

A bizalom
Oláh Domi atya, Szováta
előző plébánosa bízott bennünk, s az iskolanővérek egykori tevékenységére alapozva
hitte, hogy lesz jövője tevékenységünknek. Bölcsességével mindig „türelem”-re intett
minket.

A szovátai Önkormányzat,
Péter Ferenc polgármester úrral és Hegyi Mihály alpolgármester úrral az élen rengeteg
segítséget nyújtott és nyújt
naponta, mely bátorságot ad
nekünk ahhoz, hogy magyar
állampolgárként, nőként itt,
a Székelyföld szívében ilyen
nagy kalandra vállalkozzunk.

Kezdetben volt a telek
Sokat köszönhetünk Köllő
Tibor atyának s a szovátai egyházközségnek, akiktől az egyházi telket kaptuk Jakubinyi
György Érsek Úr jóváhagyásával. Ez a csodálatos fekvésű,
nagy értékű, 1,6 hektár nagy-

Építkezéstörténet,
szereplők
2012-ben történt a telek
adományozása:
különálló
dombocska, csodálatos körpanorámával a Bekecs hegy
lábánál – mindig éri a nap –,

Kárpát-medence legszebb telke, mini Kárpát-medence.
2013-2014 első fele:
- tervek: Callmayer László
(Magyarország) – látványterv;
- Kvaderdesign (Szováta) –
kivitelezési tervek;
- pályázatírás;
- adománygyűjtés;
2014 májustól decemberig:
szerkezetkész állapot – dec.
24: tető, hó;
2015-2016 - belső munkálatok – főként helyi cégekkel
(szovátai és környékbeli cégek);
Források
A pályázatokat különböző
egyházi és állami szervezetekhez nyújtotta be Vera nővér.
- egyházi és állami pályázatok: Magyarország, Németország, Svájc;
- támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI), a Bethlen Gábor Alaptól, a MOL Románia
társaságtól, a Szeged-csanádi

Kodály Zoltán szellemi
örökségéhez és az erdélyi hagyományokhoz illeszkedve
Kós Károly stílusában épült
a ház (arányok, természetes anyagok) – mindketten a
magyar népi hagyományokra
építve, világszintűvé emelték a
magyar kultúrát.
Elnevezés
A kolozsvári Marianum az iskolanővérek híres intézménye,
a kárpát-medencei nőnevelés
híres bástyája volt. A múlt iránti
tiszteletből adtuk a Marianum
Ház elnevezést.
A Marianum Házban működik majd a Kodály Zoltán
Népfőiskola. Az iskolanővérek
hagyományosan a közoktatásban tevékenykednek, de a 21.
században Erdélyben ez az iskolán kívüli nevelés-képzés tűnik hatékonynak számunkra, s
erre a népfőiskola ad a legjobb
keretet.
Működtetés
A működtetésre vonatkozóan
komoly ígéreteket kaptunk a
Bethlen Gábor Alaptól illetve
a Kárpát-medencei Népfőiskola Hálózattól. Megoldható lesz
hosszú távon a fenntartás is.
Németh M. Luca iskolanővér
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A hangok, a muzsika, a lélek otthona
Áder János köztársasági elnök és felesége,
Herczeg Anita május 13-i látogatása után
három nappal ismét benépesült a Marianum Ház. Ismét illusztris vendégek érkeztek. Egyházi és világi méltóságok tisztelték
meg jelenlétükkel a ház avatási-szentelési
ünnepségét. Ez alkalomból Nagy Éva Vera
iskolanővér lírai vallomásban mondta el a
szovátai misszió tizenkét éves és a ház létrejöttének ennél sokkal rövidebb történetét.

Érkezéskor

fotó: Kalapács Norbert

A kórust hallgatva

fotó: Kalapács Norbert

Csaba testvérrel Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera

fotó: Kalapács Norbert

Átéljük a boldogságot és a küzdelmet is.
Álomról álomra vezetett az Isten. Első álmunk
Erdély volt, és 2004-ben eljöttünk ide, azóta
vándortanítóként járunk Szovátán és a felsőnyárádmenti falvakban. Azután álmodtunk egy
kórust, és létrejött a Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkar. Aztán megszületett a vágy, hogy a
gyerekeknek saját kuckójuk legyen, s hogy másokat is befogadhassunk, és felépült ez a ház a
Kárpát-medence legszebb telkén. Ezen a meseszép vidéken egy dombocskán áll egy ház, ami
a gyerekek, a kicsinyek, a hangok, a muzsika, a
lélek otthona. A következő álom, hogy ezen a
dombon nőjenek a fák, virágozzanak, hozzanak
gyümölcsöket, a fák ágait madarak népesítsék
be, a füvet éneklő és játszó gyerekek. És hogy
emlékezzünk az őseinktől kapott kincsekre: az
ősi dallamokra, a tulipános díszítésre, a szőttesekre, virágokra. Jó dolog szépet teremteni, ez
történik a kóruséneklésben, de a házépítésben
is. Egy tőről fakad az igény. Erdély: a népmesék,
népdalok világa. A tiszta hit világa szép reményt
szül, és egy valóságos mesebeli világot, ahol szívünk rezdüléseiben egymásra találunk.
A tájra nyíló ablak, a beáradó napfény, a szivárvány, a felhős-ködös hegyek mind lelkünk
tükrei. A virágültetés, a magvetés, a természet
anyagainak megbecsülése az Isten teremtő
gesztusából forrásozik. Társul fogad minket
az alkotásban, és mi hálásak vagyunk érte.
A barátság az Isten ajándéka. A barátság intézményéről álmodtunk, amelyből közösség
születik. A hangok közössége a kórus – harmónia születésére vágyunk. Barátaink a tiszta
hangok, a tiszta szó, a tiszta szív, a tiszta levegő. Isten tisztasága jön közel bennük.
Sokan összekapaszkodva építettük ezt a házat ezen az erdélyi dombon. Az összefogás
ünnepe ez a nap. Imádságból, hangokból,
jószándékból, összefogásból épült ház.
Nagy Éva Vera iskolanővér

8

Szovátai Hírmondó, 145. szám 2016. május

aktuális

Házszentelőn
„Missziós küldetésünk ez évben még egy feladattal
bővül: az erdélyi Szovátán egy nővérünk egy társult tagunkkal együtt foglalkozik iskolák, plébániák és a helyi
gyermekotthon fiataljaival.”
Egy mondat a Miasszonyunkról nevezett Szegény
Iskolanővérek tanító-rendjéről szóló könyv (Pálos M.
Paschalis: Utazás térben és időben) 2004. évi tevékenységének rövid összefoglalójából.
Immár nyolc éve, 2008-ban jelent meg ez a könyv,
a szovátai tevékenységről más bejegyzést nem tartalmaz. Ez a mondat mégis kifejezi a lényegét annak, ami
a misszió keretében immár tizenkettedik éve Szovátán
és a Felső-Nyárádmente falvaiban történik. Bizony
Nagy Éva Vera iskolanővér és Czakó Gabriella társult
tag tizenkét éve mást sem tesz, mint foglalkozik a fiatalokkal. Örömmel fogadtuk, hogy Németh Luca iskolanővérrel bővült missziót végző kis csapatuk.
Ha nem részletezzük a tevékenységüket, a lehető
legrövidebben mondjuk, még világosabb és még hatalmasabb lesz a tartalom: foglalkoznak a fiatalokkal.
Jól tudjuk, s mégis a mindennapokban gyakran elfeledkezünk róla, hogy a holnapunk elsősorban attól
függ, hogy ma foglalkozunk-e a fiatalokkal. Tudunk-e
időt szánni rájuk, jelét adnunk naponta, hogy menynyire fontosak számunkra. Feléjük fordulni figyelemmel, empátiával, bizalommal, hadd érezzék, hogy öszszetartozunk, s hogy hiszünk bennük.
Nevelni lehet őket oktató szóval is, de főleg példamutatással és bizalommal.
A szovátai misszió tagjai ezt teszik. Önzetlenül, elhivatottan, a valódi értelemben vett szolgálattal, szeretettel
és olyan szakmai felkészültséggel, amire mindannyian
felfigyeltünk. Identitásuk megőrzésére, saját értékeik,
megbecsülésére, tehetségük továbbfejlesztésének igényére nevelik a gyermekeket. Arra, hogy bízzanak a jövőben. Bízzanak önmagukban, és bízzanak egymásban.
Valójában közösséget építenek. Azt erősítik, ami a
legjobban hiányzik a mai világból: a közösség megtartó erejét.
Hát ezért hajtunk fejet tisztelettel előttük, ha a fiatalokkal foglalkoznak, ha Európa-szintű sikeres kórust
hoznak létre, ha ilyen közösségi feladatokat ellátó
épületet építenek.
Ez a ház is egy közösségi összefogásból jött létre,
mert azzal hogy foglalkoznak a fiatalokkal, valóban
mindannyiunkkal foglalkoznak, mindannyiunkat
összefognak.
Tulajdonképpen ezt köszönjük nekik azzal, hogy munkájukban, amivel csak tudjuk, próbáljuk segíteni őket.
Külön köszönjük, hogy ez a „missziós küldetés” őket
városunkba hozta, hogy mindez éppen Szovátán történhetett, történhetik meg!
Péter Ferenc polgármester

fotó: Molnos Ferenc

Péter Ferenc, Lobmayar M. Judit, Kelemen Hunor, Soltész Miklós, dr. Jakubinyi György

fotó: Fülöp Edmund

Oklevél átadás Vera nővérnek

fotó: Fülöp Edmund

Lezsák Sándor

Május 16-án, pünkösdhétfőn sok-sok Magyarországról illetve Erdélyből érkezett vendég és megannyi szovátai részvételével a plébániatemplomban bemutatott ünnepi szentmisével kezdődött a Marianum Ház
házszentelő-házavató ünnepsége. A szentmise főcelebránsa, dr. Jakubinyi
György érsek volt, mellette azok a papok koncelebráltak Erdélyből és Magyarországról, akik a tizenkét év során kapcsolatba kerültek a misszióval.
A misén a pécsi bazilika Bárdos Lajos kórusa közreműködött Pécsi Rita
karnagy vezetésével (Bach: Pünkösdi kantáta, orgonán Krasznai Gáspár
játszott, Kovács Csilla énekelt). A záró áldás után a Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermekkar előadásában felzendült Kodály Zoltán Pünkösdölője.
A szentmise után hosszú oszlopban vonult az ünneplő közösség a
templomtól a város fölötti dombig, ahol a csodálatos környezetbe emelt
Marianum Ház felszentelését dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
végezte.
A sok dicsérő szó mellett, Péter Ferenc polgármester egy-egy oklevéllel
köszönte meg a PRO Urbe-díjas Nagy Éva Vera, Czakó Gabriella illetve
Németh Luca missziós tevékenységét:
„ily módon is megköszönve mindazt a keresztény értékekre épülő közösségépítő munkát, amelyet a szovátai és felső-nyárádmenti gyerekek köré-
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ben kifejtettek, hogy lelkük nemesedjen, és majdan a
szépségre fogékony, a hagyományokat megtartó, egymást segítő, felelősségteljes, öntudatos felnőttekként
találjanak maguknak életcélt itthon, a szülőföldön”.
Törekedni kell a „népességmegtartó képesség és a
képességmegtartó népesség” megőrzésére, mutatott rá
jövőnk megtartásának egyetlen lehetőségére egy kis
szójátékkal Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke, aki a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat vezetőjeként volt jelen. Továbbá elmondta, hogy a
Marianum Ház népfőiskolai tevékenységet is ellátva,
része lesz a Népfőiskola-hálózatnak, ami a fenntartási
költségek biztosítása szempontjából is nagyon fontos.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a nővérek missziós
elhivatottságát értékelte.
Lobmayer M. Judit, az iskolanővérek tartományfőnöke köszöntőt mond
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a
népfőiskolai tevékenységnek vannak hagyományai Erdélyben,
Vera nővérnek nagy szeretettel szeretnék átadni egy egymillió
és megvan a közösségi igény is, amely nélkül semmilyen álom forintos támogatásról szóló szerény kis írást.”
nem valósítható meg. Értékelte, hogy a Marianum létrehozói
„Ha érsekatya adna nekem egy aranyalmát, és azt mondaná,
intézményalapítói szándékukban nem egyik napról a másikra »fiam, add annak a pedagógusnak, akit Erdélyben a legtöbbre
terveztek: „Az iskolanővérek akkor, amikor idejöttek – jól tették, értékelsz!«, akkor kettéhasítanám, és felét odaadnám Gabi nővéhogy idejöttek –, amikor úgy döntöttek, hogy itt megtelepednek remnek és a másik felét Vera nővérnek.” – mondta Böjte Csaba.
és a Marianumot itt megalakítják újra, akkor a legjobb döntést
Lobmayer M. Judit nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek
hozták, és az időre nem úgy tekintettek, mint az egyik napról a magyar tartományának vezetője arra a párhuzamra hívta fel a
másikra élő emberek, nem úgy tekintettek, mint akik csak rövid figyelmet, hogy éppen 105 évvel ezelőtt rendjük tagjai, akkori
távra terveznek, hanem az időt hosszabb perspektívában lát- nevükön a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek egy
ták, hosszú-hosszú emberöltők perspektívájában. Azok a népek másik házavató ünnepséget tartottak Erdélyben. Ekkor nyitotés nemzetek, amelyek fennmaradtak a világtörténelem során, ták meg a híres lánygimnáziumot és tanítóképzőt, a kolozsvári
időszemléletükben nem az egyén által megélt időt, hanem az Marianumot, amely az 1948-as államosításig nagyszerűen műennél sokkal tágabb szakrális időt vették alapul, és mindig eb- ködött. A ma Szovátán felszentelt épület névadásával annak az
ben vetítették előre a nagy terveket.
intézménynek is emléket állítanak, ugyanakkor annak szelle„Csak azt tudom ígérni, hogy polgármestereinkkel, önkormány- miségét kívánják ide átörökíteni.
zati képviselőinkkel partnerei leszünk minden olyan tervnek,
Befejezésül Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő egy hosszú
ennek is, a következő években is, amely a megmaradást, a meg- listát olvasott fel, mindazok felsorolásával, akiknek köszönettel
erősödést, a hitet és akaratot erősítve ezen a földön ezt a népet tartoznak.
A lista a következő (10.) oldalon olvasható.
erőssé teszi.”
Michl József, Tata testvérváros polgármestere,
nem először járt itt, és nem először támogatta a
testvérváros nevében anyagilag is az építkezést.
„Nagy-nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt állhatok. Vera nővért, Luca nővért, Gabi nénit és természetesen a tartományfőnöknőt köszönthetjük, és
köszönhetjük nekik, azt a fantasztikus ötletet, hogy
a Marianum éljen újra. Álltam itt akkor is, amikor
még nem volt semmilyen ház, csak beleálmodták
ebbe a csodálatos tájba, aztán jártam itt, amikor
félkész volt, még rengeteg feladat volt hátra, s akkor
már nagy örömmel mondták, hogy remélhetőleg
pünkösdkor elindul ennek a háznak az élete. (...)
Tisztelt hölgyeim és uraim, szerény városi költségvetésünkből szeretnék ahhoz hozzájárulni, hogy ennek
a háznak legyen a jövőben villanyra is pénze, meg
minden szükséges dologra, mert egy ház fölépülhet,
Michl József, Tata testvérvárosunk polgármestere támogatást hozott
de sokszor nehezebb életben tartani és működtetni.
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A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartománya,
vezetői és tartományi hivatala # Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő # Pekó M. Adrienn és Ulrik M. Monika
ÉS A HÁZAVATÓN RÉSZTVEVŐ MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKNEK! korábbi tartományfőnöknők # Szováta önkormányzata,
Péter Ferenc polgármester, Hegyi Mihály alpolgármester # Szovátai katolikus plébánia, a plébánia testülete, Köllő Tibor plébános, Bajkó Norbert
káplán # Gyulafehérvári Főegyházmegye, dr. Jakubinyi György érsek # Callmayer László és Marthi Zsuzsa mérnökök, Telki # Erdély-járók #
Dr. Szarka György # Kvaderdesign stúdió, Kiss Szilárd, Szováta # Márton Judit, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főépítésze # Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Soltész Miklós államtitkár # Dévai Szent Ferenc Alapítvány, Böjte Csaba testvér # Nemzetpolitikai Államtitkárság, dr. Szilágyi Péter
helyettes államtitkár # Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT # Renovabis # Porticus # Szeged-csanádi Főegyházmegye, dr. Kiss-Rigó László püspök #
Szegedi dóm, Kondé Lajos plébános # MOL-Románia # Csák János #A Balatoni Csillagösvény jótékonysági körút megálmodói, szervezői: Barna
Tamás és Kata, illetve ezernyi munkatársuk, együttműködőjük: plébániák, önkormányzatok, intézmények, cégek, magánszemélyek a balatonparti
helységekben: Siófok, Siófok-Kiliti, Szántódpuszta, Balatonboglár, Balatonfüred, Balatonalmádi, Keszthely, Hévíz, Sümeg, Zalakaros, Fonyód,
Veszprém, Balatonföldvár, Somogyvár # Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Rubovszky Rita főigazgató # Pecze Tibor Csongor # Tata
város, Szováta testvérvárosa, Michl József polgármester # A pécsi bazilika Bárdos Lajos kórusa, Pécsi Rita karnagy # Krasznai Gáspár # Brüsszeli
Balassi Bálint Intézet # Brüsszeli Kodály Gyermekkar # Charlotte és Gerald Messiaen # Budafoki Szent Lipót plébánia # Kecskeméti főplébánia
# Kolozsvári Szent Mihály templom, Kovács Sándor főesperes # Nyárádremetei katolikus plébánia, Köllő Gábor plébános # Niraj Ace Brad Prod
cég, Magyari Pál cégvezető # Graboplast Kft, Piliscsaba # Vármezői kertészet, Lokodi Gergely # Szovátai Mobilart bútorgyár # Rowo cég # Szarka
kertészet, Cegléd # Kárpát Stone, Gyergyószentmiklós # Creaton cég # Szovátai Közbirtokosság # Kelemen István # HEBA Cons, Szováta
# Ungvári László és cége, Parajd # Szovátai vízművek # Kobezol, Gyergyószentmiklós # Gálfalvi Csaba # Angi Pál # György Zoltán # Márton
Levente # Lukács László # Györgyi János # Fazakas Zoltán # Vass Sándor # Nyárádremetei és székelyhodosi önkormányzat # Nyárádköszvényesi
plébánia, Csíky Dénes plébános # Deményházi plébánia, Rózsa Gáspár plébános # Jobbágytelki plébánia, Mihály József plébános # Sárközi Sándor
piarista paptanár # Moldován Tekla # Dudás Nóra # Kovács Csilla # Molnár Anikó # Kis Bálint # A Szent József ház dolgozói és növendékei #
Elixon üzlet # Szovátai és nyárádmenti iskolák, pedagógusok, szülők, volt tanítványok # Domokos Kázmér Iskolaközpont dolgozói, Vass Ferencz
igazgató # Szovátai és nyárádmenti apukák, anyukák, nagymamák, nagyapák, nagy testvérek # Sóvidék TV, Molnos Ferenc # Bakó Lajos
# Káli Zoltán # Szegedi, makói, debreceni iskoláink, nővértársaink, társult tagjaink, munkatársaink # Rozgonyi Éva karnagy # Romániai
Magyar Dalosszövetség, Tóth-Guttman Emese # Rubovszky György # Entz Géza és Tőkés Emese # Hegyi Mihály és Réka # Brendus Réka #
Teleki Oktatási Központ # Szovátai fordító iroda # Nagy Zsuzsa közjegyzőnő # Gálfalvi Enikő # Albert Etelka # Berkeczi Mária # Veres Sándor
és Melinda # Bíró Jolán és Zoltán # Mihály Ferenc és Elike # Lokodi Lajos és Erzsébet # Kiss János és Enikő # Fodor Flóra és Domokos
# Borbély András és Gyöngyvér # Bocskay Vince és Margit # Márton Béla és Katalin # Sólyomvári Ilona # Tardy Gergely Mátyás # Kaszás
Istvánné # Tornay Istvánné # Domokos Csabáné Gálfalvi Ilona # Nagy László # Hajdú Imre # Kiss Dénes # Marton József # Sipos László #
Rokonaink # Barátaink # Tanítványaink, kórustagjaink.
Lobmayer M. Judit, Nagy Éva Vera, Czakó Gabriella, Németh M. Luca

KÖSZÖNET NEKIK:

KÜLÖN KÖSZÖNET

Böjte Csaba
ferences testvér

Áder János
és
Herczeg Anita,
a Magyar Köztársaság elnöke
és felesége

valamint
Lezsák Sándor
a Magyar Parlament alelnöke

részére

Medve-tó születésnapi programok május 27-29.
május 27. – péntek
9:00

9:00

Gulyásfőzés

Sportvetélkedők: sakkverseny,
lábtenisz, futóverseny, streetball,
kézilabda, lányfoci, amerikai-foci
bemutató

19:30

Koncert:
Holograf

21:00

Koncert:
Péter Szabó Szilvia
DJ

10:00

Gyereknap: vonatozás, buborékfuvás, játékok

15:00

Diáknap - SZISZ programok

10:00

Zenekarok beállása

23:00

Ökumenikus keresztény délután

11:00

Enduro cross

május 29. – vasárnap

Koncert: DK diákzenekar

13:00

Kézműves-sátor

10:00

Sport: focibajnokság

Koncert: Corax

14:00

Taekwondo-bemutató

15:00

Óvodás csoportok fellépése

21:00

Koncert: Titán

16:00

Erősemberek versenye

16:00

Iskolás csoportok fellépése

23:00

Dj - Studio

16:30

Eredményhirdetések

17:00

május 28. – szombat

17:40

B-Zumba&Kriszta

Bokréta tánccsoport fellépése,
Huszártánc

7:00

Városébresztő huszárfelvonulás

18:00

Latino feeling

18:00

Mezőhavas népi zenekar

8:00

Gulyásfőző-verseny

19:00

Koncert: Patrichi Sebastian

19:00

Atilla fiai és a Bekecs

18:00
19:00
20:00

művelődés
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A VIII. SZOVÁTAI TAVASZI KÓRUSFESZTIVÁLRÓL
Ha azt ezt a szót hallom, kórus, első reflexként a templomi karzatra gondolok, ahonnan szétárad a templomot és a benne lévő embereket betöltő orgonahang és, persze, a karzaton éneklő csoportra,
amelynek éneke együtt száll az orgonaszóval. Azért lehet ez, mert a
kórusmuzsikával való találkozásom legelőször és jó ideig templomi
környezetben, a szentmise keretében történt. Része volt a szertartásnak, egyik segítő eszköze a szakrálissal való találkozásnak.
Csak később következett be a találkozásunk egy művelődési
házban. De nekem ott is, abban a környezetben és az orgonaszó nélkül is közvetített valamit, amit nem tudok másnak

Kórusunk, a Szovátai Intermezzo Kamarakórus 2009ben szervezte meg először a
Szovátai Tavaszi Kórusfesztivált, amelyet (a 8. rendezvény
után) immár hagyományosnak mondhatunk.
Mottónk, Leopold Mozart
kijelentése, amely szerint „Az
énekes zene a hangszeres zene
örök ideálja”, indította útjára ezt a kórusfesztivált, egy
álmot megelevenítő rendezvényt, amelynek többszörösen is fontos céljai vannak.
„Mi zengi túl a bérceket? Mi éli
túl az éveket? – a kórusmuzsika” – mondja Erdélyi János, és
igazi lokálpatriótákhoz híven,
Szovátát turisztikai nevezetessége mellett kulturális szinten,
avagy a zene terén is méltó
helyre szeretnénk emelni.
A kórusfesztivál, masszív
tömeget mozgat, különböző

nevezni, mint nyitottság, képesség a befogadásra, elszakadás a
földtől, a lélek szárnyalása. Persze, ez rámondható úgy általában a zenére, amely ha megérint, épp ilyen jelzőket sorolhatunk vele kapcsolatban. Mégis másként hat rám a kórusmuzsika. Személyesebb, emberibb. Itt nem hangokon ringatózom,
hanem a kórus tagjainak a hangjain. Már nem egyedül vagyok
a transzcendenssel való találkozás misztériumában, látatlanul
is ott vannak velem. Hallom őket, érzem őket. Adnak egy biztos
fogódzót, s már nem félek, hiszen nem vagyok egyedül, amikor
Molnos Ferenc
átlépek határaimon.

minden tavasszal, immár
nyolc
éve fesztivált
szervezünk.
Sikerült létrehozni, életre
kelteni, megvalósítani álmainkat. Széchényi István
szerint „a legjobb ötlet is
csak egy lehetőség, ha nem
teszünk érte”.
Tettünk, és
tovább fejlesztettünk
fotó: Molnos Ferenc
minősítő
fesztivállá,
helységek művészeti követei, meghívva a KÓTA minősítő
a kórustagok, akik a legköz- bizottságát
Ennek eredményeként idén
vetlenebb hordozói egy olyan
üzenetnek, amelyet nagy elő- elmondhatjuk, hogy már 11
deink, Liszt Ferenc és Erkel erdélyi kórus mérethette fel
Ferenc idejében felismertek és tudását.
Hogy hány kórus fordult
már 1867-ben kamatoztattak.
Ettől a dátumtól kezdve Bu- meg itt ez idő alatt, hozzávedapest után a többi városok tőleg hány mű hangzott itt el?
elöljárói is igyekeztek a „meg- Kb. 50 kórus, 8 fúvószenekar,
foghatatlan tárgyiasságú” üze- kb. 2000 ember, 300 mű, 8
netet kihasználni és városaik összkari mű. Minden évben
javára fordítani. Ezek mögé 3-4 anyaországi, felvidéki,
szeretnénk
felsorakoztatni délvidéki kórus vesz részt
eme találkozón. Ha mindezt
Szovátát is.
Hálával tartozunk nemze- csak számoknak tekintenénk
tünk nagyjának, Kodály Zol- akkor is jelentős számnak bitánnak, hogy a kórusmuzsikát zonyulna, de mi tudjuk, hogy
olyan szintre emelte Magyar- ennél jóval többet jelent ez a
országon, amiből mi, erdélyiek fesztivál.
Minden évben igyekeztünk
ma is táplálkozunk, és amiért
ilyen fesztiválokat szervezünk. évfordulós zeneszerző művéA tízezres kis városunkban, vel fémjelezni fesztiválunkat.
ahol a mi kórusunk most Tavaly nagy örömünkre saját
csak 16-os létszámú, évente fesztivál művet szerzett ne-

künk nagytiszteletű zeneszerzőnk Csíky Boldizsár. Idén
pedig Makkai Gyöngyvér:
A csúcs közel című, erre az alkalomra írt művét énekelte az
összkar.
Szeretnénk ha fesztiválunk
híre eljutna a Kárpát-medence minden magyar kórusához, és a különböző vidékéről
ide érkező énekkarok közt
művészi és baráti kapcsolatok
jönnének létre.
Idén is szeretettel köszönthettük körünkben a KÓTA
minősítő bizottságát:
- Somogyváry Ákos karnagyot, az Erkel Ferenc Társaság
és a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége választmányának elnökét, Erkel Ferenc
szépunokáját, aki a Magyar
Olimpiai Bizottság felkérésére,
Erkel Ferenc partitúráját alapul véve készítették el a MÁV
Szimfonikus Zenekarral közösen a Himnusznak azt a verzióját, amely a jövőben felcsendül majd a világversenyeken.
- Kabdebó Sándor karnagyot,
az Eszterházy Károly Főiskola
adjunktusát, a rádió gyermekkórusának volt karnagyát, a
Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen a Corvinus Egyetem Prelude Vegyeskarával a
verseny nagydíjazottját.
- Saltzer Géza karnagyot, a
KÓTA Nemzetiségi Bizottságának elnökét, Tatabánya
Városi Vegyeskarának karnagyát, számos zenei rendezvény főszervezőjét.
- A fesztiválunkon megjelent
Csíky Boldizsár zeneszerzőt,
akinek ma ősbemutatásra ke-
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rül egy műve.
- Tóth Guttman Emesét, a
Romániai Magyar Dalosszövetség elnökét.
- Makkai Gyöngyvért, a
Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem docensét, akinek ez
alkalomra írt műve szólal meg
az összkar ajkán.
- Birtalan József zeneszerzőt, akinek több művét is hallhattuk a fesztiválon.
Továbbá köszönthettük a
résztvevő kórusokat:
- először a fesztivál meghívott kórusát a Family Singers
Énekegyüttest Egerből, karnagyukkal, Tóth Vilmossal.
- a szintén Magyarországról,
Bajáról érkezett 155 éves Liszt
Ferenc Énekkart és karnagyát,
Makkai Gézánét.
- az immár második alkalommal, ezúttal a Tiszaújvárosi Református Énekkarral
Birtalan Juditot.
- a 95 éves Sepsiszentgyörgyi
Kónya Ádám Művelődési Ház
Magyar Férfidalárdáját, fiatal
karnagyával, Jakab Árpáddal.
- a 85. évét betöltött Balázs
Ferenc Vegyeskart Székelyudvarhelyről, az Intermezzo
nagytestvérét, karnagyukkal,
Orosz-Pál Józseffel.
- a 1991-ben alakult „Tiszta
Szív” diákkórust, a kovásznai
„Kőrösi Csoma Sándor” iskola
lányait, akik összejárták a világot és karnagyukat Cseh Bélát.
- a nemrég újraalakult Camerata Nőikart – Székelyudvarhelyről régi tanáruk vezetésével,
Orosz-Pál József karnaggyal.
- az 5 éve alakult és minden évben jelen lévő Egyetemi Szalman
Lóránt Kórust Marosvásárhelyről, felkészítő tanárukkal, dr.
Orosz-Pál József docenssel.
- a Szentegyházi Fúvószenekart és karnagyát, Bálint Sándort és ezúttal a fúvósok közt
lévő Haáz Sándort.
- és ott voltunk mi, a
Szovátai Intermezzo Kamarakórus, akik még ha egy
maroknyian is, de kétszeres
erővel, odaadással fáradságot
nem ismerve szerveztük, és
szeretettel létrehoztuk a mai
fesztivált is.

művelődés

A rendezvény
fővédnöke
Péter Ferenc,
Szováta város
polgármestere, a következő szavakkal
köszöntötte az
ünneplőket:
„A hagyományaink
iránti hűség
megtartó erőt
jelent mindennapjainkban.
A hagyomány
összekapcsolja
a rendezvény
történetének
nyolc évét, hiszen láthatjuk,
hogy nem ered
eredménytelenül múlt el! A fesztiválunk növekedik, erősödik,
hírneve terjed és ma már nem
tudjuk elképzelni tavaszunkat
nélküle.
Köszönet ezért azoknak, akik
megálmod-ták, létrehozták –
Fülöp Judit karnagynak és
az Intermezzo kamarakórus
minden tagjának, továbbá köszönet mindazoknak akik részvételükkel erősítették, szakértelmükkel, jó tanácsaikkal
pallérozták!”
Mester Zoltán, a Szovátai
Bernády Közművelődési Egylet elnöke zenetörténeti viszszatekintőjét, a felgyorsuló
ütemben haladó művészeti
ágakkal példázta, jelen esetben a kórusmuzsika századokat átívelő szépségét méltatta.
És eképpen üdvözölte a fesztivált:
„A Bernády Közművelődési
Egylet Intermezzo Kamarakórusa Fülöp Judit karnagy
vezetésével, aki éppen a BKE
alelnöke, hosszú hónapok
óta dolgozik (ma is) ezért az
egy napért, hogy jól érezzük
magunkat, ehhez kívánok
mindannyiuknak sok sikert,
jó szórakozást és találkozzunk
2017-ben!”
Somogyváry Ákos a KÓTA
minősítő bizottság elnöke
eképpen méltatta a fesztivált:
„Nem a minősítendő kórusok

fotó: Molnos Ferenc

nagyszerű szereplésének értékelésével kezdem a méltatást, hanem a második részben fellépő
kórusok élményt nyújtó produkciójához gratulálok első sorban.”
A fesztiválon 5 kórust minősítettek:
- a Balázs Ferenc Vegyeskar
Székelyudvarhelyről, karnagyukkal Orosz-Pál Józseffel
ezüst fokozatot ért el;
- a Tiszta Szív diákkórus
a kovásznai „Kőrösi Csoma
Sándor” iskola lányai Cseh
Béla vezetésével ezüst fokozatot kapott;
- a tiszaújvárosi református
énekkar Birtalan Judit karnagy vezetésével arany minősítést szerzett;
- a Szalman Lóránt Egyetemi Kórust Marosvásárhelyről felkészítő tanárukkal dr.
Orosz-Pál József docenssel
arany dicsérettel minősítették;
- a Camerata Nőikart – Székelyudvarhelyről régi tanáruk
vezetésével Orosz-Pál József
karnaggyal a magasabb kategóriájú gála kórus minősítéssel értékelték.
Persze, mindez nem jöhetett volna létre a Nemzeti Kulturális Alap
segítsége nélkül, a Communitas
alapítvány támogatása és Szováta
város Önkormányzata nélkül, de
sok-sok szovátai ember segítsége
nélkül sem, amiért hálás köszönet mindenkinek.

Szponzoraink voltak:
- a Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola vezetősége, dolgozói,
szakácsnők, kisegítők;
- a Szántó - Fülöp Kft;
- az. Elixon Impex Kft;
- Bucur Ildikó;
- Promedivet – Fazakas Zoltán;
- a Trafic Turbo Tur – Kalapács László;
- a Retal Catering – Ötvös
Sándor;
- a Kicsi Gomba étterem –
Lőrincz Gabriella;
- az Inforeg – Kirilla Albert;
- Sylvania üzlet;
- az Abigél Panzió – Kakucs
András;
- a Casa Flamingo - Kilyén
Piroska;
- Pál István;
- a Soma Trans – Fülöp Judit;
- Bakó Lajos mindenkori videózása.
Befejezésképpen hálatelt szívvel nyugtázom, hogy idén is sikeres volt a fesztivál.
Fülöp Judit karnagy

beszámoló
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A mesék szárnyán az S. Illyés Lajos Iskolában
Az S. Illyés Lajos Iskola immár hagyományokra tekint
vissza abban a mesemondó
verseny megszervezésében,
amelyet most már harmadjára
tűz programjára.
Az idei 2015-2016-os tanévben A mesék szárnyán címmel
indítottuk mesékkel ismerkedő
projektünket. A vetélkedő célkitűzése az egri könyvtár Meseszer
játékának mottója volt:
„…se szeri, se száma ne legyen a mesemondásnak, hogy
szépszerével rendszeresen öszszegyűljünk mesélni, mesét
hallgatni, csak úgy, jól érezni
magunkat. Hogy a mese legyen
fűszere életünknek, gyógyszere
rosszkedvünknek, ékszere nyelvünknek. Hogy népmeséink
hatalmas fészerében mindenki
szert tehessen a maga szerére,
amivel szertelenségeit csillapíthatja, netán amin elméjét

alkalmak során a lelkes csapatok azonosulhattak népmeséink szereplőivel, számos mesekezdő és mesezáró
formulával
gazdagíthatták
szókincsüket. Emellett kézműves tevékenységekkel is

tornáztathatja. Szaporodjanak
hát a MESESZERű alkalmak
kényszer nélkül szerről szerre, dombról dombra térben és
időben egyaránt, legyen ebben
játékostársunk felnőtt és gyermek, asszony és ember, jószerével mindenki, akinek kedve van
hozzá."
A csoportokban játszó II. és
III. osztályos diákok három
fordulóban ismerkedtek a
vidék népmeséivel. A játékos

bizonyíthatták kreativitásukat és leleményességüket.
A döntő alkalmával került
sor a csapatok végső megmérettetésére, amikor a népmesék gazdag tárházából egy
általuk választott mese bemutatásával tették élménydússá
az eseményt. Azok a lelkes
mesemondók, akik végigmesélték a többhónapos vetélkedő találkozóit méltó jutalomban részesültek, akárcsak

a népmesék hősei. Bátrabbak,
eszesebbek lettek, sőt még a
sok mese mellé tarisznyájukba gyűjthették a verseny különböző díjait is.
Gratulálunk a kitartásért és
a mesélő kedvért a gyerekeknek, a tanító néniknek és
kívánjuk, hogy a mese
életük végéig kísérje őket
útjaikon, felvértezve őket
mindazzal a hittel, ami
elődjeink életét is szebbé
tette.
A vetélkedő sikeres
megvalósításáért köszönetet mondunk fő támogatónknak, az Emberi
Erőforrás Minisztérium
Külhoni Magyarok Osztályának és a Balassi Intézetnek az általa nyújtott anyagi támogatásért,
valamint az „Educatio SIL”
Egyesületnek a jogi háttér
biztosításáért.
Angi Noémi, Király Katalin
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Iskola másképp
Április, május folyamán
zajlott országszerte minden iskolában az „Iskola
másképp: Tudj többet, légy
jobb!’’ elnevezésű program.
Egy hétre megváltozott a
tanulási-tanítási folyamat,
másképp tanítottak a pedagógusok és másképp tanultak a diákok. Egy hétig
tartott ez a dilemma, hogy
iskolába járunk, vagy vakáción vagyunk.?
A gyerekek nagyon örültek
ennek a különleges iskolai
programnak , hisz nem volt
lecke, nem volt felelés, nem
volt felmérő és házi feladat
sem. Olyan tevékenységek
kerültek előtérbe, amelyek
kimozdították az iskolából
a tanulókat, akik, így könyv
és füzet nélkül tanultak,
új, érdekes és hasznos ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak. Volt
kirándulás,intézmények
látogatása, városnézés, várostisztítás, sportolás, tánc,
kiállítás, előadás, filmnézés,
játszás és még sok más tevékenység.
A pedagógusok igyekeztek, a város által kínált
lehetőségek szerint, jól
megszervezni a foglalkozásokat. Munkájukhoz és e
hét sikeréhez nagymértékben hozzájárultak városunk
intézményei és vállalkozói.
Ezúton is köszönetet mondunk minden intézménynek, amely megnyitotta
kapuit a gyerekek kíváncsi
szemei előtt, és köszönetet
mondunk minden meghívott előadónak, aki gazdagította a gyerekek tudását
vagy szórakoztatta őket. Reméljük, hogy majd jövőben
is számíthatunk segítségükre és megértésükre.
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környezet

Mindennapi ökopszichológia
„Nehezen találnék még egy olyan dolgot Szovátán, ami annyi
embert izgalomba hozott volna, mint településünk egyik szimbóluma, a hajdani közüzemek épületének tornyát több mint fél
évszázadon át uraló gólyafészek. Városunk eme látványossága
ősz óta nincs már, egy nagy ívű beruházás miatt lebontották az
épületet. Az önkormányzat az építési engedély kibocsátásánál
feltételül szabta a körforgalom megépítése mellett egy fatorony
emelését is, amely kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a következő évtizedeken át hordozza tovább a gólyafészket… Immár
hetek óta azért szurkol kicsi és nagy, türelmes, avagy követelőző,
hogy lesz-e mibe költözniük a hazatérő gólyáinknak… Közben…
a torony kezdett gerendáról gerendára valóra válni. Tetejébe új
fészket készítettek, a drótkeretbe vesszőkosarat is fontak, hogy
azzal ne legyen gondja a hosszú útról fáradtan érkezőnek, és
mint új ház befödésekor szokták, odafent egy szép virágcsokrot
is elhelyeztek. A köszönet is megvolt érte, hiszen az ácsok még be
sem fejezték munkájukat – egy szinttel lennebb még dolgoztak a
tornyon –, amikor a gólya jött, különösebb megilletődés és zavar
nélkül átvette a csokrot, és beköltözött hatcsillagosnak minősített, kényelmes, új otthonába.”415
A fenti újságcikkben egy olyan közösségformáló tevékenység, rítus leírását kapjuk, amely példázza, hogy mit jelent,
ha egy közösség a saját tagjaként viszonyul egy gólyához. Az
ökopszichológiai szemlélet a fenti példához hasonlóan számos
folyamatban jelen van, és érdemes ezekben a helyzetekben tudatosítani a jelenlétét.
Azontúl, hogy kiemelt időt szánunk valamely ökopszichológiai
alapú tevékenységre, gyakorlatra, érdemes a mindennapjainkban is tudatosítani, vagy lépésről lépésre beépíteni ezt a megközelítést.
A folyamat része az, ahogyan egyre jobban kibontakozik
előttünk a mindennapi ökopszichológia hogyanja. Mindössze
néhány példát sorolok fel, mert azt gondolom, érdemes mindenkinek megélnie a saját felfedezéseit, ahogyan egyre nagyobb
lesz a rálátása saját működésmódjára, életvitelére, és ahogyan
ettől egyre tágul számára a világ.
A vezérfonal ebben: integráns módon, egységben létezni.
Az egységnek vannak részei, és ezek szervesen illeszkednek
egymáshoz, kölcsönös kapcsolatok vannak köztük, szinergikus
egymásra hatások. Fontos szempont, hogy nincs melléktermék,
szemét, ami egyik alrendszer végterméke, az a másiknak nyersanyaga, tehát összefonódás, körforgás van.
A mindennapi életvitelben az integráltság abban nyilvánul
meg, hogy tevékenységeink szervesen illeszkednek egymáshoz és egy nagyobb rendszerhez. A munkánknak értelme van,
kapcsolatban vagyunk az egész folyamatával és eredményével
is, alkotómunkát végzünk, teremtünk.416 Ezenkívül a szükségleteink, igényeink is rendszert alkotnak, és ezekre nem elkülönülten, hanem összefüggéseikben figyelünk. Nincs olyan érzés,
gondolat, amit el kellene fojtani, nincs olyan énrész, amelyet ki
kellene irtani magunkból, ehelyett érdemes mindezt integrálni.

Az egységben létezés legfontosabb eleme a kapcsolatban
levés, ami azt jelenti,
hogy figyelünk a jelzésekre, folyamatokra. Mivel legyünk
kapcsolatban? Mindennel, ami körülvesz
bennünket,
kerüljünk kapcsolatba az élőlényekkel, önmagunkkal,
a természetes ritmusokkal, a különböző
jelenségekkel, a nagyobb egységekkel.
Gondoljuk át a mindennapjainkat ezeknek a szempontoknak megfelelően. Főzéskor felhasználjuk-e a már felhalmozott
hőt, vagy teljesen készre főzzük az ételt? Összegereblyézzük a
kertben az avart, ami a kukában végzi,417 vagy hagyjuk, hogy
trágyázza a földet? Felhasználjuk a vakondtúrások porhanyós
földjét, vagy virágföldet vásárolunk, miközben mérgelődünk a
gyepen megjelenő halmokon? Eldobjuk az evésre szánt avokádó héját, és aztán arcpakolást vásárolunk? Lifttel megyünk fel
a harmadikra, majd délután egy helyben futunk egy szalagon?
Hány összetartozó dolgot, folyamatot választunk szét, mert
ebbe nőttünk bele, és ezt láttuk a körülöttünk levőktől? Hiszen
mindezekkel nemcsak időt, pénzt és energiát pazarolunk, hanem élményszegényebbek és bezártabbak is leszünk. Érdemes
arcápolás gyanánt belehajolni a fövő zöldségek gőzébe, aszalógép helyett a fűtőtest vagy csempekályha melegét használni, a
napi testmozgást pedig a mindennapi tevékenységeink szerves
részévé tenni, ahelyett hogy külön időt és helyet szánnánk erre.
Ez a mozgás lehet egy eszköz (amikor felvonó helyett lépcsőt
használunk) vagy egy alkotó-teremtő munka része (pl. takarítás, kerti munka stb). Közben pedig figyelünk a testünkre, benne létezünk, nemcsak a fejünkben, és átéljük a mozgás örömét.
Nagyon sok példát lehetne még sorolni a mindennapi életből
arra, hogyan jelenik meg a tevékenységeinkben, vagy hogyan
csúszik szét az egység, hogyan kapcsolunk össze, vagy hogyan
választunk szét összetartozó dolgokat. Mindez csak rajtunk áll.

415

Molnos, 2013.
Ha olyan munkát végzünk, amely csak egy részmozzanat, amelynek
sem a céljával, sem az eredményével nem kerülünk kapcsolatba, az értelmetlen, kizsigerelő és lélekölő.
417
Majd lótrágyát vásárolunk helyette tavasszal.
416

(részlet Molnos Zselyke ÖKOPSZICHOLÓGIA-ALAPKÖNYV
című könyvéből)
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XXII. Szovátai Tavaszi Futóverseny - 2016

fotó: Kulcsár Hunor

A Szovátai Hegyimentő Egyesület, a Szováta város
önkormányzata és a Maros megyei Sport és Ifjúsági
Igazgatóság az idén XXII-ik alkalommal szervezte
meg a már hagyománnyá vált Szovátai Tavaszi Futóversenyt.
A résztvevők az ország különböző részeiről és külföldről érkeztek. Köztük volt Szováta testvérvárosa,
a magyarországi Tata 5 sportolója is.
Részt vettek 230-an. A legfiatalabb versenyző a 6 éves, Harkó Máté Szovátáról, a legidősebb
Konstancáról érkezett, a 92 éves Petcu Traian.
A leghamarabb a megyesi Herman Peter ért célba.
Szép eredményeket értek el a szovátaiak az idei
évben is! Íme az eredményeik korcsoportok szerint:

Gyerek III. - lányok:
- IV. Mera Minodora;
- V. Székely Blanka.
Gyerek II. - lányok:
- III. Dezső Csilla;
- IV. Varró Katalin;
- VI. Lázár Tímea.
Gyerek I. - fiúk:
- V. Kaffai Botond.
Junior III. - lányok:
- V. Döngölő Henrietta.
Junior III. - fiúk:
- VI. Portik Tamás.
Junior II-I - lányok:

- VI. Simonfi Zsuzsánna.
Junior II-I - fiúk:
- V. Szász Árpád Csongor.
Ifjúsági és felnőtt férfiak:
- II. Jánosi Attila;
- III. Domokos Alpár;
- VI. Stefan Lehel Zsolt.
30-39 éves nők:
- II. Fazakas Biborka;
- V. Kulcsár Anna -Mária.
30-39 éves férfiak:
- VI. Kiss Ferenc.
40-49 éves férfiak:
- VI. Márton Zoltán.

Koreai önvédelem- és kardforgatás-szeminárium
A Szovátai Medve-tó Sportklub Taekwondo
W.T.F Szakosztálya Hapkido (Koreai önvédelem)
és Haidong Gumdo (Koreai kardforgatás) szemináriumot szervezett április 9-én.
Kiss Tibor, 4 danos edző, vezetésével 20 gyerek
próbálhatta ki a Hapkido-t, ami esésekből, csavarásokból, blokkolásokból, szabadulásokból, rúgásokból áll.
A Domokos Kázmér Iskolacsoport új sportcsarnokában a gyerekek kíváncsian és nagy érdeklődéssel próbálgatták és gyakorolták a koreai önvédelem alapjait. Az idéntől a Taekwondo W.T.F
mellett ezt az önvédelmi stílust is fogjuk oktatni.
A koreai szamurájkard-forgatásban megtörtént
az első színes övvizsga. Kiss Botond János fehéröves lett és Szőcs Anasztázia pedig sárga övre
vizsgázott sikeresen.
Máté Miklós

50-59 éves nők:
- I. Dósa Ibolya;
- II. Kiss Rodica.
50-59 éves férfiak:
- I. Kozomos Lajos.
Támogatóink voltak:
- Petcu Traian;
- Maros Villa;
- Kicsigomba vendéglő;
- Balneoclimaterica SA;
- Sora benzinkút;
- Szabó Árpád;
- Deák Károly;
- Deák Attila;
- Statex Kft;
- Polaris Kft;
- Sindicatul liber Mobila
Sovata;
Köszönjük a támogatásukat!
Köszönet
mindazoknak, akik segítségünkre voltak a
verseny jó lebonyolításában!
Továbbá köszönjük
a Szovátai rendőrségnek, a csendőrségnek, a SMURD-nak a
segítségét!
Kulcsár Zoltán
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– A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek
valamilyen téren. Ilyen volt
Kolumbusz Kristóf a felfedezések terén, vagy Edison a
találmányok terén. Tudna valaki hasonló példát mondani?
– kérdezi a tanár az iskolában.
Móricka jelentkezik:
– ... (válasz a Poén1-ben és
Poén 2-ben)
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