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Medve-tó születésnapi rendezvények
Ezzel a szókapcsolattal szoktuk
röviden elintézni a három nap
összes szórakoztató programját,
mindazt a forrongást, ami ilyenkor hatalmába keríti a város apraját, nagyját.
Immár hagyománya van, hozzánk nőtt, hozzá nőttünk. Kialakult programkerete van, amit már
előre tudunk, s minden változás
csak azon belül szokott lenni.
Az első nap az ifjúságé. A diákoké, fiataloké. Utána pedig a Gaga
rádió estje az általa hozott együttesek koncertjével. Ez alkalommal mégis volt egy kis változás
az első nap programjában, hiszen
előrehozott gyermeknapot tartottak sok érdekes programmal,
és most először, tán hagyományt
teremtő céllal, a nagydiákok gulyást főztek a város valamennyi
óvodás, iskolás gyermekének.
A
következő
nap, szombat, a
huszárok városébresztő felvonulásával kezdődött.
Hangos muzsikaszóval verték ki
az ágyból a későn
kelőket, s meghívtak mindenkit,
vegyenek részt az
ünnepségen.
Ahogyan pénteken, e napon is
sokféle sportvetélkedő várta a
résztvevőket és a
nézőket.
A nap kiemelkedő eseményei
között jegyezzük fel földink,

Abodi Nagy Blanka koncertjét
valamint a Szovátai Tavaszi Kórusfesztivált, no
meg a már nagy
hagyománnyal
bíró
gulyásfőző
versenyt, amely
igazi népünnepélylyé szokta tenni ezt
a rendezvényt, hiszen finom falatok
után, tele hassal
nagyobb türelemmel lehet várni az
esti koncerteket.

A szombat esti koncertek
sorát egy másik földink,
Madaras Zsolt nyitotta
meg elsősorban gyerekekhez szóló dalokkal.
Később hozzácsatlakozott
testvérhúga, Beáta is. Az
utána következő Vama
együttes viszont már a
nagyobbakhoz szólt, s a
rákövetkező Abba Show-t
azok élvezhették igazán,
akik annak idején még láthatták a nagy svéd együttest sikerük csúcsán.
Az este fénypontja a négy
év után visszatérő Bikini
együttes volt. A csapat frontembere, D. Nagy Lajos újra elénekelte, s a közönség vele énekelte
a harminc éve alakult együttes jól
ismert slágereit, mint a Megüssem, vagy ne üssem, Mondd el,
Fagyi, Adj helyet magad mellett,
Nehéz a dolga, Legyek jó, Ha
volna még időm,
Közeli helyeken,
Olcsó vigasz, Ki
visz haza című
dalokat.
A vasárnapot a
néptánc és népi
muzsika határozta meg. Színpadra lépett valamennyi helybéli
táncegyüttes kicsitől nagyig, és
nemcsak ők.
Vasárnap este
ismét a Madaras
testvérek fellépése következett, aztán a rendezvénysorozat
záróakkordjaként a magyarországi Kistehén
zenekar koncertje következett.

137 éves lett

Megvolt hát a szülinapi buli.
137 évet töltött a Medve-tó. Volt
mulatság, volt szórakozás. Egy
ideig emlékezünk még rá, aztán
készülünk a következőre, amikor
eggyel nagyobb számot írunk a
neve után.
molnos

Számon tartjuk, tavasz múltával, nyár közeledtével pontosítjuk, hogy hány éves. Vajon
miért fontos nekünk a kora?
Miért írogatjuk évről évre a
növekvő számokat? Miért van
bennünk, és honnan támadt
ez a leltározó kedv, ami nem
is olyan régóta jelent meg?
Alig egy tucat éve, ami, ugye,
egyáltalán nem sok egy ilyen
tisztes életkornál.
Sokáig nem törődtek vele,
Nem számolgatták az ujjaikon
betöltött éveit, nem beszélgettek születésnapról, s nyilván
köszöntőt sem mondtak neki.
Nem ünnepelték. Nem mondták neki, hogy „Isten éltessen
sokáig?” Barackot sem nyomtak a kobakjára azzal a biztatással, hogy „Nagyra nőj!” Ez
mind, mind elmaradt. Valamikor szemtanúk egymásnak ellentmondó visszaemlékezései
alapján jegyzőkönyvbe foglalták a születés időpontját és
körülményeit, aztán a korával
nem foglalkoztak tovább. Volt
egyéb dolguk. Másra figyeltek.
A másságára, a minden más
társától való különbözőségére,
működésének titokzatosságára, annak jótékony hatására,
és az abban lévő gyógyászati,
turisztikai lehetőségekre.
Működést említettem, mert
ahogyan egy élő szervezetnek működése van, ami abban
nyilvánul meg, hogy születik,
táplálkozik, felnő, szaporodik
és elhal, egy ilyen működő
szervezet ő is: megszületett,
két patakból táplálkozik, a körülötte lévő tavak a szaporodás
bizonyítékai, s az elmúlása is
egyszer bizonyosan eljön. A
születésből törvényszerűen következik az elmúlás. Azt nem
lehet megspórolni, legfeljebb
késleltetni.
A kezdet után egy jó ideig nem
gondol senki a majdani végre.
Csak örül a létezésnek. Jóval később merül fel a kérdés: menynyi az, ami kiszabatott? Akkor
kezd el számolni, számba venni,
hogy – bár ki sem meri mondani – magában megsaccolhassa,
még mennyi maradt? Kezd vigyázni az egészségére és kezdi
tisztelni a megért kort. A magáét
csakúgy, mint a másét.
Így teszünk mi is. Ezért számolgatjuk, hány év is telt el
a születése óta. Ezért tartunk
évente ünnepséget a tiszteletére. „Élj sokáig!” – mondjuk,
s magunkat bátorítjuk, mert el
nem tudjuk képzelni, hogy mi
lenne velünk nélküle.
Molnos Ferenc
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Városházi anyakönyvi adatok
Bejelentett újszülöttek: Stekar Erik (szülei: Stekar Paolo és Hegedűs Zsuzsanna); Kiss Dávid (szülei: Kiss Zoltán és Kiss Zsófia); Szilágyi Kata (szülei: Szilágyi Zsolt és Szilágyi Réka); Majlát Olga Vanessza (szülei: Majlát József és Bedő Enikő); Kalányos Nóra (szülei: Kalányos
Attila és Todor Blanka); Chirteș Marius Cristian (szülei: Chirteș Dumitru és Szávuly Erzsébet); Hunyadi Róbert Mátyás (szülei: Hunyadi
Mátyás és Hunyadi Erzsébet); Brad Laura (szülei: Brad Călin és Brad Klaudia Imola); Piroska Norbert (szülei: Piroska Árpád és Piroska
Imola); Ipate Szilárd János (szülei: Ipate Romeo és Ipate Ilka); Biró Marius Alex (szülei: Biró Constantin és Szőcs Erzsébet); Moga Eszter
(szülei: Moga Sándor és Moga Mária Melinda);

Önkormányzati
határozatok
31. sz. Határozat – Szováta város 2012. évi költségvetésének
módosításáról;
32. sz. Határozat – a 2011. évi
költségvetési számla elfogadásáról;
33. sz. Határozat – a 12/2012es számú Helyi Tanácsi Határozat módosításáról;
34. sz. Határozat – a 13/2012es számú Helyi Tanácsi Határozat módosításáról;
35. sz. Határozat – Szováta város közterületeihez tartozó erdős
területeken elvégzendő erdészeti munkálatok kivitelezéséhez
szükséges gépek és felszerelések
megvásárlását célzó projekt jóváhagyásáról;
36. sz. Határozat – a Szováta 4875-as számú telekkönyvbe
beírt telek, és a Szováta, 7020-as
számú telekkönyvbe beírt telek
felbecsüléséről szóló szakértői
jelentés elfogadásáról;
37. sz. Határozat – az S. Illyés
Lajos Általános Iskola bővítésének technikai-gazdasági dokumentációjának elfogadásáról;
38. sz. Határozat – Szováta város közigazgatási területén újonnan létrehozott, kialakított utcák
elnevezésének jóváhagyásáról;
39. sz. Határozat – a szovátai
taxi rendszerű közszállításban
gyakorolt indulási tarifa módosításáról;
40. sz. Határozat – a Szovátafürdőn található parkolók és a
hozzájuk tartozó zöldövezetek
hosszú távú bérdadásáról szóló
indoklási tanulmány elfogadásáról;
41. sz. Határozat – a HEBACONS kft-nek nyújtandó adókedvezményekről;
42. sz. Határozat – a Szováta
2972-es számú telekkönyvben
szereplő telkek betáblázásáról;
43. sz. Határozat – egy hivatalos küldöttség utazási költségeinek fedezéséről Tata testvérvárosba;

Szováta Város:
Szováta, Fő út, 155 szám
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Ügyfélfogadás:
Péter Ferenc polgármester
Kedd – 11,00 órától;
Domokos András jegyző:
Szerda – 11,00 órától;
Hegyi Mihály alpolgármester
Csütörtök – 11,00 órától;

Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: Prejneanu Bogdan (Sport utca 6 szám) – Farkas Éva (Sebesd utca 16-A szám;

Boldog házasságot!

Elhunytak: Jakab János (1930) – Petőfi Sándor lakónegyed N2/4 szám; Szilveszter Dezső (1918) – Petőfi Sándor lakónegyed K1/1
szám; Kelemen Margit (1928) – Fő út 139 szám; Gál Zsuzsanna (1933) – Fő út 225 szám; Néma Jolán (1961) – Petőfi Sándor lakónegyed
D4/9 szám; Bernád Gizella (1933) – Parajdi út 97 szám; Domokos László (1928) – Hosszú utca 2 szám;

Nyugodjanak békében!

Helyhatósági választások 2012
2012. június 10-én, kerül sor a
helyhatósági választásokra, melynek során polgármester és helyi
tanácsosi jelöltekre valamint megyei tanácselnök-jelöltre és megyei
tanácsos jelöltekre lehet szavazni.
A 2004-ben megjelent, időközben módosult 67-es a helyhatósági választásokra vonatkozó
törvény értelmében, a helyi és
megyei tanácsosokat a választási
listára leadott szavazat alapján, a
polgármestert és megyei tanácselnököt pedig egyéni jelöltre való
szavazás révén kell megválasztni.
A szavazati jogot minden román
állampolgár, személyazonossági okmány alapján gyakorolhatja. Választási joggal rendelkeznek a 18. életévüket betöltött román állampolgárok,
azokat is ideértve, akik a választás
napján töltik be ezt az életkort. Minden választó egyetlen szavazatra jogosult. A szavazati jog Szovátán, csak
azok által gyakorolható, akiknek a
lakhelyük Szovátán van, legkevesebb
három hónappal a választás napja
előtt szovátai lakhellyel rendelkeztek.
(személyazonossági kártya alapján)
A választók a választói jegyzékben szerepelnek. A polgármesteri hivatalban a választók
tanulmányozhatják személyesen,

saját bejegyzésüket a választói
jegyzékekről készített másolatokon, személyazonossági okmány
felmutatásával. Azok a szavazati joggal rendelkező személyek,
akik a választás előtt legkevesebb
három hónappal Szovátán tartózkodási jogot nyertek, és nem szerepelnek a névjegyzékben, felkerülnek a választói pótjegyzékre.
A választás 2012. június 10-én,
vasárnap, reggel 7 órakor kezdődik
és este 21 órakor zárul. A szavazók
csakis abban a szavazókörzetben
szavaznak, amelyhez beosztották az
utcájukat, ahol a lakhelyük található.
A betegség vagy rokkantság miatt
mozgásképtelen szavazók kérésére a
körzeti választási iroda elnöke jóváhagyhatja, hogy az iroda legalább két tagjából
álló csoport, egy külön urnával, kiszálljon a szavazó tartózkodási helyére.
Aszavazókörzetekbeosztásaakövetkező:
1
Utcák: Kopac, Mező, Őzike, József Attila, Hosszú, Vetés, Hegy,
Vadász,
Székhelye: Alsószakadáti Iskola
- Hosszú utca 138 szám.
2
Mihai Eminescu lakónegyed
Székhelye: S. Illyés Lajos Általános Iskola - Főút 196/A.

3
Utcák: Csendes, Tó, Fülemüle,
Patak, Hóvirág, Tölgyes, Mester,
Rózsa, Géra, Restád, Akác, Kisállomás, Hársfa, Kisbükk, Rakottyás, Virág lakónegyed, Fő út
187-225 és 188 – 288 számok;
Székhelye: S. Illyés Lajos Általános Iskola - Főút 196/A.
4
Utcák: Sómező, Csorgó, Sport,
Rózsák 1-55 és 2- 54 számok, Petőfi Sándor lakónegyed;
Székhelye: Városháza nagyterme - Fő út 155.
5
Utcák: Fenyő, Szarvas, Cseresznyés, Tulipán, Szabadság, Nyárfa,
Csillag, Tivoli, Nyár, Sas, Hajnal,
Patakmajor, Nap, Égerfa, Kicsimező, Rózsák 57 - 163 és 56 számok;
Székhelye: Fürdőtelepi könyvtár
- Rózsák útja 99 szám.
6
Utcák: December 22, Gyár, Nagyállomás, Pacsirta, Malom, farkas,
Nicolae Bălcescu, Templom, Tavasz,
Sebesd, Kurta, Fő út. 1 – 117 és 2
– 116 számok, Bekecs lakónegyed;
Székhelye: Művelődési Ház - Fő út 30.
7
Utcák: Juhod, Május 1, Rigó,

Bánya, Szilfa, Parajdi út;
Székhelye:e: Parajdi úti iskola Parajdi út 46.
8
Illyésmező
Székhelye: Művelődési Ház - Illyésmező.
Az elkövetkező 4 évben, Szováta helyi tanácsosainak a száma a
112/2012 –es prefektusi rendelet
alapján 15 lesz. A pártok letehették
jelöléseiket 15 tanácsosra + 25 %,
így szám szerint 19 tanácsosjelöltre.
A jelölések benyújtásának határideje május 1–én éjfélkor járt le. Ha
ennek lejártától számított 8 napon
belül nem tesz le senki óvást a megyei választókerületi irodához a
jelölések május 8-án véglegesek
maradnak.
Szovátán a 10es számú választási irodánál öt
párt tette le jelölését. Ezek közül a
Magyar Polgári Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
jelöltette magát úgy polgármester
mint teljes tanácsosi listán. A „ProEuropa” Romapárt 19 tanácsosjelöltre, a Szociál Liberális Szövetség,
8 tanácsosjelöltre valamint a Erdélyi Magyar Néppárt 6 tanácsosjelöltre tette le listáját.
Bokor Éva
Közigazgatási Iroda

Jelöltek
Polgármester jelöltek:
Péter Ferenc
Hajdu Irimie

- Romániai Magyar Demokrata Szervezet RMDSZ
- Magyar Polgári Párt - MPP

Helyi tanácsosjelöltek:
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség - RMDSZ:
Péter Ferenc
Kovács Csaba
Hegyi Mihály
Dávid Katalin
Kupás János
Bartha Jozsef
Fülöp Nagy János
Fazakas Tibor
Molnos Ferenc
Pál Tamás
Kiss Ibolya Enikő
Csortán Imre
Portik Antal
Nagy László
Gondos Szilárd Zombor
Antal Zsolt
Siklodi Zsolt Lajos
Bucur Ioan
Bencze Attila

Magyar Polgári Párt - MPP:
Hajdu Irimie
Laczkó Alajos
Kelemen János
Bokor Mátyás
Engi Albert
Megyes József
Bartalis Robert
Fazakas Attila Hunor
Bandár József
László Szabolcs
Kőszegi János
Márton Ágoston Levente
Demeter Ferencz
Bartha András
Gálfalvi Csaba
Májai Ferenc
Geréb Csaba
Gálfalvi Endre-Bence
Lázár Terézia

A „Pro-Europa” Romapárt:
Lunka Zoltan
Argyo Francisc
Rostas Miklos
Janoska Zoltan
Szabo Andras
Szabo Albert
Vonya Lucacs-Eusebiu
Stefan Jeno
Zomancz Gyorgy
Szabo Janos
Kalanyos Sandor
Rostas Levente
Peter Zoltan
Majlat Jozsef
Horvath Laszlo
Grancso Rozalia
Szabo Maria
Csiki Katalin
Kalo Magdolna

Szociál Liberális Szövetség
(USL):
Neag Victor
Matei Traian
Neag Gheorghe
Tiuca Teodor
Cernea Marinela Maria
Dobric Vasile
Milăr Ioan
Suciu Dumitru
Erdélyi Magyar Néppárt EMPP
Szollat Hunor
Szabadi András
Kelemen Jenő
Zsombori Sándor
Bucur Róbert
László Emőke
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Alegerile locale 2012

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 31 – cu privire
la modificarea Bugetului Local
al Oraşului Sovata aprobat pe
anul 2012;
Hotărârea nr. 32 – cu privire la
aprobarea Contului de Execuţie
al Bugetului local al Oraşului Sovata la 31.03.2012;
Hotărârea nr.33 – cu privire la
modificarea HCL. Nr. 12/2012;
Hotărârea nr.34 – cu privire la
modificarea HCL. Nr. 13/2012;
Hotărârea nr. 35 – cu privire
la instrumentarea proiectului
“Achiziţionare echipamente şi
maşini necesare lucrărilor silvice efectuate pe fondul forestier
proprietate publică al oraşului
Sovata “;
Hotărârea nr. 36 – cu privire la
aprobarea Raportului de evaluare a terenului intravilan situat în
Sovata str. Principală f.n. înscris
în CF nr. 4875 Sovata şi a Raportului de evaluare a terenului intravilan situate în Sovata str. Alea
Lacul Ursu f.n. înscris în CF nr.
7020 Sovata;
Hotărârea nr. 37 – cu privire
la aprobarea documetaţiei tehnico-economică ptr.extinderea
Şcolii Generale „S.Illyés Lajos
Sovata”;
Hotărârea nr. 38 – cu privire la
aprobarea de atribuire de denumiri unor străzi nou înfiinţate în
raza administrative-teritorială al
oraşului Sovata;
Hotărârea nr. 39 – cu privire
la aprobarea modificării tarifului de pornire în vederea desfăşurării serviciului de transport
persoane în regim de taxi;
Hotărârea nr. 40 – cu privire la
aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea parcărilor din staţiunea Sovata şi a
zonelor verzi aferente;
Hotărârea nr. 41 – cu privire la
acordarea unor înlesniri pentru
S.C. HE-BA CONS S.R.L privind plata impozitelor şi taxelor
locale;
Hotărârea nr. 42 – cu privire la
întabularea unor terenuri încrise
în C.F. nr.2972 Sovata;
Hotărârea nr. 43 – cu privire
la aprobarea trimiterii unor delegaţii oficiale şi a unor grupuri
de artişti în localitatea înfrăţită
Tata, Ungaria;
Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală Nr. 155.
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Data desfăşurării alegerilor
pentru autorităţile administraţiei
publice locale s-a stabilit în ziua
de 10 iunie 2012, pentru consiliul
local al oraşului Sovata şi pentru
primar precum şi pentru consiliul judeţean Mureş şi pentru
preşedinte al consilului judeţean.
În conformitate cu prevederile
Legii nr.67 din 2004, republicată,
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale consiliile locale şi consiliile judeţene se
aleg pe circumscripţii electorale,
pe baza scrutinului de listă.
Primarul, precum şi preşedintele consiliului judeţean se aleg
pe circumscripţii electorale, prin
scrutin uninominal.
Cetăţenii români exercită, în
mod egal, drepturile electorale,
fără privilegii şi fără discriminări.
Dreptul de vot se exercită numai
pe baza actului de identitate.
Au dreptul de a alege cetăţenii
români care au împlinit 18 ani,
inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.
Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean fiecare
alegător are dreptul la câte un
singur vot.
Dreptul de vot în oraşul Sovata se exercită numai de alegători
care au domiciliul stabil în localitate, sau au stabilit reşedinţa în
oraş cu cel puţin 3 luni înaintea
datei alegerilor.
Cetăţenii cu drept de vot, care
şi-au stabilit reşedinţa într-o altă
unitate administrativ-teritorială
cu cel puţin 3 luni înaintea datei
alegerilor, îşi pot exercita dreptul
de vot în unitatea administrativteritorială respectivă.
Cetăţenii oraşului sunt înscrişi
în listele electorale permanente,
după domiciliul lor şi au dreptul

să verifice înscrierile făcute în
listele electorale permanente, la
sediul Primăriei oraşului Sovata
personal pe baza actului de identitate.
La cererea cetăţenilor cu drept
de vot, care şi-au stabilit cu cel
puţin 3 luni înaintea scrutinului
reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia
sunt înscrişi de către primar întro listă electorală suplimentară, pe
baza actului de identitate.
Votarea va avea loc în ziua de duminică 10 iunie 2012, începînd cu
ora 7,00 şi se va închide la ora 21,00.
Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada, unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării făcute
unde sunt înscrişi în copia de pe
listele electorale permanente.
Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare poate
aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din
cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o
urnă specială la locul unde se află
alegătorul, pentru a se efectua votarea.

3
Străzile : Liniştei, Lacului, Privighetorii, Pârâului, Stejerişului,
Maistrului, Rozelor, Ghera, Restad, Salcâmului, Gara Mică, Ghioceilor, Teilor, Fagului, Răchitei,
Cart. Florilor, str. Principală de la
nr. 187-225 şi 188 – 288;
Sediul secţiei de votare: Şcoala Generală„S.Illyes Lajos”, str.
Principală 196/A

DELIMITAREA
DE VOTARE:
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Străzile: 22 Decembrie, Fabricii,
Gara Mare, Cartierul: Bekecs, Ciocârliei, Morii, Lupului, Nicolae
Bălcescu, Bisericii, Primăverii,
Principală de la nr. 1 – 117 şi de
la nr. 2 – 116, Sebeşului, Scurtă

SECŢIILOR

1
Străzile: Căpeţi, Câmpului,
Căprioarei, Jozsef Attila, Lungă,
Lanului, Muntelui, Vânătorilor
Sediul secţiei de votare: Şcoala
Generală Săcădat Jos - Str. Lungă
nr. 138
2
Cart. : Mihai Eminescu
- Sediul secţiei de votare:
Şcoala Generală „S.Illyes Lajos”,
str. Principală 196/A

4
Cart.: Petofi Sandor, str. Principală de la nr. 119 – 185, şi de la
nr. 120 – 186, străzile: Câmpul
Sărat, Izvorului, Sportului, Trandafirilor de la nr. 1-55 şi 2- 54;
Sediul secţiei de votare: Sala de
Şedinţă a Primăriei Oraşului Sovata, Str. Principală 155
5
Străzile: Bradului, Cerbului,
Cireşului, Lalelelor, Libertăţii,
Plopilor, Stelelor, Tivoli, Trandafirilor de la nr. 57 - 163 şi 56
- 164, Verii, Vulturului, Zorilor,
Stâna de Vale, Soarelui, Câmpul
Mic, Arinului
Sediul secţiei de votare : Biblioteca Orăşenească Sovata Băi, Str.
Trandafirilor nr.99

Sediul secţiei de votare: Centrul
Cultural „Domokos Kazmer”, Str.
Principală nr. 30

la Generală nr. 3 Str. Praidului
nr.46
8
Satul lieşi
Sediul secţiei de votare: Căminul Cultural Satul Ilieşi
Numărul consilierilor pentru
consiliul local al oraşului Sovata este cel stabilit prin ordin al
prefectului nr.112/2012 şi este un
număr de 15.
Numărul de candidaţi de pe
fiecare listă poate fi mai mare
decât numărul de consilieri stabilit, cu până la un sfert din
numărul mandatelor, astfel lista
completă cuprinde un număr de
19 consilier.
Data depunerilor candidaturii
pentru coniliul local şi primar
era până la data de 1 mai, orele
24.00.
După expirarea termenului de
depunere a candidaturilor, la care
se adaugă, dacă este cazul, termenele de contestaţie prevăzute
de lege, se constată rămânerea
definitivă a candidaturilor.
În cadrul Biroului Electoral
de Circumscripţie nr.10 Sovata,
au depus candidaturi din partea
Partidului Civic Maghiar- Magyar Polgári Párt şi Uniunea
Democrată Maghiară din România atât pentru funcţia de primar
cât şi pentru funcţia de consilier
local.
Partida Romilor “Pro –Europa”
a depus candidatura pentru 19
consilieri, Alianţa Politică Uniunea Social Liberală a depus candidatura pentru 8 consilieri, iar
Partidul Popular Maghiar din
Transilvania pentru 6 consilieri.

7
Străzile: Iuhodului, 1 Mai, Mierlei, Minei, Praidului, Ulmului
Sediul secţiei de votare: Şcoa-

Bokor Éva
Bir. Administraţia Publică Locală

Candidaturile definitive
La funcţia de primar al Oraşului Sovata:
Péter Ferenc
Hajdu Irimie

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
– Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part (PCM-MPP)

La funcţia de consilier în Consiliul Local al Oraşului Sovata:
Uniunea Democrată Maghiară
din România - UDMR
Péter Ferenc
Kovács Csaba
Hegyi Mihály
Dávid Katalin
Kupás János
Bartha Jozsef
Fülöp Nagy János
Fazakas Tibor
Molnos Ferenc
Pál Tamás
Kiss Ibolya Enikő
Csortán Imre
Portik Antal
Nagy László
Gondos Szilárd Zombor
Antal Zsolt
Siklodi Zsolt Lajos
Bucur Ioan
Bencze Attila

Partidului Civic Maghiar-Magyar
Polgári Párt (PCM-MPP)
Hajdu Irimie
Laczkó Alajos
Kelemen János
Bokor Mátyás
Engi Albert
Megyes József
Bartalis Robert
Fazakas Attila Hunor
Bandár József
László Szabolcs
Kőszegi János
Márton Ágoston Levente
Demeter Ferencz
Bartha András
Gálfalvi Csaba
Májai Ferenc
Geréb Csaba
Gálfalvi Endre-Bence
Lázár Terézia

Din partea Partidei Romilor
“Pro-Europa”:
Lunka Zoltan
Argyo Francisc
Rostas Miklos
Janoska Zoltan
Szabo Andras
Szabo Albert
Vonya Lucacs-Eusebiu
Stefan Jeno
Zomancz Gyorgy
Szabo Janos
Kalanyos Sandor
Rostas Levente
Peter Zoltan
Majlat Jozsef
Horvath Laszlo
Grancso Rozalia
Szabo Maria
Csiki Katalin
Kalo Magdolna

Din partea Alianţei Politice
Uniunea Social Liberală (USL):
Neag Victor
Matei Traian
Neag Gheorghe
Tiuca Teodor
Cernea Marinela Maria
Dobric Vasile
Milăr Ioan
Suciu Dumitru
Din partea Partidului Popular Maghiar din Transilvania
(PPMT):
Szollat Hunor
Szabadi András
Kelemen Jenő
Zsombori Sándor
Bucur Róbert
László Emőke
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Szovátai Hírmondó, 97. szám 2012. május

Számbavétel az építkezésekről
Amikor Szovátafürdő nagy fejlesztési munkálatai zajlottak, és
annak szép eredményei voltak,
olyanok, amelyek révén a tavaly két
kitüntetésben is részesült Szováta,
a városvezetés részéről elhangzott
egy olyan ígéret, hogy most már
maga a város következik. Azóta a
szovátai ember imitt-amott lát a
városban építkezéseket.
Hegyi Mihály alpolgármestert
kértem fel, vegyük most számba,
hogy milyen építkezések történtek,
s milyenek fognak történni még a
nyár folyamán!
Járda a Hosszú utcában
Talán kezdjük a járdaépítéssel! A
szakadáti részen, a Hosszú utca
elején, ahol korábban sosem volt
járda, nemrég elkészült egy járdaszakasz. Mekkora ez a járda?
Egyelőre addig a pontig sikerült
kiépíteni, ameddig át kell térnünk az út másik oldalára, egy
gyalogjárót kell, ott létrehozzanak. Egyelőre még az országos
útügyhöz tartozik ez a szakadáti
útszakasz, és tőlük kell engedélyt
kérnünk ennek a gyalogátjárónak
a létesítésére. Amint megérkeznek a jóváhagyások, akkor következnek a másik oldalon a járdaépítési munkálatok. Legalább az
iskoláig el kellene menni, mert
ott van a legveszélyesebb útszakasz az iskola melletti hídnál a
gyalogosokra nézve. Ez remélhetőleg a nyár folyamán folytatódik.
Ez természetesen a helyi kasszába
befolyt pénzösszeg függvénye is.
Egy pár lakossal kell még egyeztetnünk, tegyék egy picit bennebb
a kerítéseiket, hogy legyen hely a
járdának, és akkor következhet a
továbbhaladás.
Az anyagiakon túl, valamilyen
gondot okozott-e e járdaszakasz
építése? Az ott lakók miként viszonyultak hozzá?
Nem volt. Mindenki pozitívan
állt hozzá. Segítőkészek voltak.
Volt, ahol ki kellett venni néhány
tuját, amelyet az ott lakó ültetett
és ápolgatott, de megértően viszonyultak, hiszen felmérték, hogy
nekik is érdekük e járda építése,
hiszen a központtól hazáig ezen a
járdán gyalogosan biztonságban
közlekedhetnek, főként a Hosszú
utcai szakaszon, ahol az úttest és
a járda között van egy sánc, amely
a járműforgalomtól elválasztja, és
ezzel védi a gyalogosokat.

Járda az Eminescu lakónegyedben
Egy másik járdaszakasz az Eminescu lakónegyedben készült el.
Milyen szándék vezérelte az önkormányzatot ennek építésére?
Az is egy olyan szakasz a D blokk
előtt és a D illetve I blokk között,

amely a gyalogosokra igen veszélyes volt, mert egy nagyon
szűk út van ott. Korábban az
autóforgalom egyirányúsításával próbáltuk ezt a veszélyt
csökkenteni. Nem bizonyult
elégnek, mert nagy a forgalom, és kényelmetlen volt ezen
a szakaszon autósnak, gyalogosnak a találkozás. Akkor jött
az ötlet, hogy a tömbház előtti
parkon keresztül építsünk egy
járdát a gyalogosok számára. Ez egy kissé a zöldövezet
kárára történt, de nem volt
más megoldás. A gyalogosok
viszont védve lesznek, mert
ezen a szakaszon nincs közvetlen kapcsolat az út és a járda között.
Az új járda mellé az alsó szakaszon sövényt ültettek, szerintem
túlságosan közel a járdához, s
máris behajló ágak miatt máris
nem használható teljes szélességében a gyalogjáró. Ha majd bokrosodni fognak, még nagyobb felületet vonnak ki a használatból. Jó
lenne távolabbra ültetni.
Ez valószínűleg az őszre marad,
addig már nem lehet mozgatni,
hiszen éppen most fogantak meg
a fiatal hajtások. Megpróbáljuk
majd orvosolni.
Itt folytatják-e a járdaépítést, felújítást a következőkben? Arra gondolok, hogy szükség lenne tovább
haladni ezen a vonalon, hiszen az
I tömbház előtti járdaszakaszon
esős időben nagy tócsák vannak, s
a K tömbház előtt is jócskán meghámlott a járdafelület. Ezek azok
a járdarészek, amelyek még a gyalogosok számára megmaradtak.
Az igazság az, hogy ezek a lakónegyedi járdák, utak mintegy három évtizede nem voltak felújítva.
Amikor a tömbházak felépültek,
akkor készültek. Azóta jobbára
csak foltozgatások történtek rajtuk. Most az idéntől próbálunk
egy következetes programot véghezvinni a tömbháznegyedek
útjainak, járdáinak felújítására.
Arra a döntésre jutott a városvezetés, hogy ha csak rövidebb
szakaszokban is, de új aszfaltszőnyeg leterítésével, teljes felújítást
végez a következőkben. Ez talán
hasznosabb és maradandóbb lesz,
mint a foltozgatás, amely csupán
pillanatnyi megoldást jelent.
Munkálatok a Petőfi Sándor
lakónegyedben
A Petőfi Sándor lakónegyedben
több helyen is munkálatok zajlottak, zajlanak. Melyek azok?
Ott egyelőre a fő útnak láttunk
neki. A fás blokkok előtti szakaszon az autók kényszerűségből a járdán parkoltak. Amikor
készült ez a lakónegyed, akkor
egy tizede volt a mai autóállománynak. Az akkori tervezők
nem számoltak azzal, hogy
mennyire fog bővülni Romániában is az autópark, s ebből kifolyólag ma parkolóhely hiány
van. Ma már a családonkénti
egy autó átlag Szovátán is megvan. Azt az ötletet próbáljuk itt
megvalósítani, hogy az amúgy is
autók által elfoglalt járdát próbáljuk kiszélesíteni, parkolóvá alakítani, ahová 45 fokban be tudjanak
parkolni az autók. Ennek fogtunk
neki. Egy darabot már térkövez-

tünk is. Egyelőre középtájig készítjük el, amíg még nem kellett fákat
kivágni. A további részen az ott
lakókkal egyeztetünk, hogy megoldást találjunk. Természetesen,
ameddig az új parkoló megépül,
addig az út aszfaltozásra is kerül,
egy új aszfaltszőnyeg lesz a lakónegyed tömbházai között építve.
A kórház előtti, játszótér melletti szakaszon megszélesítettük az
utat. Ide is aszfaltréteg kerül.
A játszótér és a kórház között kerítés épül. Egy szakaszon felrakták
már a léceket. A továbbiakban hogyan lesz?
Megpróbáltuk a kórházat és a
játszóteret leválasztani egymásról, mert a játszótérről nem kell
látnia a gyereknek, hogy a sürgősségre mint visznek be valakit,
vagy hogyan hozzák onnan ki, a
mentőből miként vesznek ki, vagy
tesznek oda be valakit. Ezért próbáltuk megemelni és sűrűre lécezni a játszótér és a kórház közti
kerítést. Következik a játszóterek
felszerelésének bővítése is. Az
önkormányzat az ez évi költségvetésében erre szánt egy összeget.
Minden játszótér fel lesz újítva, és
új játékok is meg fognak jelenni
rajtuk még e hónap folyamán.
A hetipiac felújítása
Ugyancsak május folyamán folynak munkálatok a hetipiacon is.
Ha próbálunk nemzetközi érdekeltségű fürdőváros lenni, kénytelenek vagyunk ezt is megfelelő szintre fejleszteni. Nemcsak
a helybéliek és a környékbeliek
használják, a vendégek is lejönnek friss gyümölcsöt, zöldséget,
tejterméket vásárolni. Itt arra
próbálunk összpontosítani, hogy
civilizáltabbá tegyük a hetipiac
tevékenységét. Le fogjuk térkövezni, új asztalokat állítunk fel,
lefödés készül. Három különálló
8x8 méteres lefödés lesz nyolcnyolc asztallal. A zöldségmosó
is újra lesz építve, és szintén födél kerül föléje. Felújításra kerül
az a piaci épület is, amelynek
egy részét raktározó helyiségnek
használtuk a mérlegek számára, a
másikat pedig a tejtermékek forgalmazására. Megszélesítettük a
bejárati utat, amelyen a gabonapiac felé autóval be lehet jutni, ahol
parkolókat fogunk kialakítani. A
zöldségpiac területén megszűnik
az autóval való átjárás.
Iskolabővítés
Egy másik igencsak régóta várt
beruházás az S. Illyés Lajos Általános Iskola bővítése. Ott ko-

rábban tervek voltak, pályázatot
is nyertünk, csak éppen nem volt
finanszírozás rá. Most végre beindul az építkezés.
Az előzmény csak annyi, hogy 2008ban volt egy pályázati lehetőség. Akkor az önkormányzat el is készítette
a pályázatát az iskola tetőtéri beépítésére hat osztályteremmel, illemhelyekkel, folyosóval, és hátra felé, a
kicsi állomás irányába bővült volna
még négy osztályteremmel. Így volt
leadva a pályázat, így nyertünk vele,
de évek óta áll a finanszírozás, és azóta várjuk, hogy lesz-e belőle valami.
Az önkormányzat úgy döntött az
idén, hogy próbáljuk megoldani a
délutáni oktatás kiküszöbölését azzal,
hogy önerőből végezzünk egy toldást
az iskola épületéhez. Ez abból fog állni, hogy négy osztálytermes toldást
végzünk, és a kazánházat leszünk
kénytelenek átköltöztetni. Olyan
munkálatokat végzünk, amelyek részei a megnyert pályázatunknak, és
abban reménykedünk, hogy bár önerőből építjük, egyszer majd a pályázat révén a további bővítések során
a központi finanszírozás része lehet.
Bizakodunk, hogy ha kívül nem is,
de belül elkészül őszire, és már az új
tanévben használatba vehető lesz.
Kusztos ház
Egy másik, régóta tervezett felújítás, az az úgynevezett Kusztos ház,
amelyet az ismert képzőművész
sok-sok alkotása mellett egy megállapodás részeként a városnak
adományozott. Mikor kezdődnek
el ott a munkálatok?
Lényegében nem akartuk az épületet addig lebontani, amíg nincs
meg a lehetőség az újjáépítésre.
Most érkezett el az a pillanat,
hogy készen vannak a tervek. Hamarosan nekifogunk. Már csak
pénz kérdése az egész. Korábban
vártuk, hogy megfelelő pályázati
lehetőség nyíljon e munkálatok
finanszírozására. Ez nem történt
meg, tehát saját erőforrásokból
vagyunk kénytelenek nekifogni.
Tulajdonképpen mi lesz ebben az
épületben?
A földszinten kiállító-terem,
természetesen a kiszolgáló helyiségekkel (porta, raktár, illemhelyek), az emeleten pedig lesz
egy Kusztos Endre emlékszoba,
egy kis társalgó, két kisebb szoba,
ahol akár alkotó munkát is végezhetnek a művészeink.
A telek teljes felülete be lesz építve?
Igen. Persze, a törvény által előírt 90 centiméteres sáv, a védelmi
zóna a szomszédok felé körben
meg lesz hagyva, a többi pedig be
lesz építve.
Más építkezések
Milyen más építkezések lesznek
még Szovátán a közeljövőben?
Épülőben van a tűzoltóságnál
egy garázs. Még a késő őszön
fogtak neki, s a téli szünet után
az építő folytatja a munkálatokat.
Az is a nyárára be kell fejeződjön.
Ami még egy fontos munkálat az
illyésmezői kultúrotthon felújítása. Tető-, csatornák-, ajtó-, ablak-, lépcső-, villanyszerelés felújítása, meszelés. A munkálatok
előrehaladott állapotban vannak,
s hamarosan be is fejeződnek.
Ugyancsak Illyésmezőben lakossági igényre az önkormányzat
finanszírozásával bekerítésre ke-

rül a temető. Nyolcvan-kilencven
százalékban már meg is van.
Az utak rendbetétele
Az utcák kövezése?
Szerződésünk van a cserepeskői
kőbánya vezetőségével, amely
évente háromezer tonna törtkövet ad a városnak. Ebből a mennyiségből szoktuk a város kövezett útjait rendbe tenni tavasszal
és ősszel. A kőbánya hamarosan
teljes gőzzel beindul, s akkor tudnak kiszolgálni. Tehát elképzelhető, hogy június közepéig teljesen
le legyenek kövezve az útjaink.
Sok panasz érkezik a Május 1 utcából az ottani út állapotával kapcsolatosan. Korábban többször is
jeleztük, hogy ott aszfaltozási tervei
vannak a városnak. Mi fog ott történni, egyáltalán lesz-e aszfaltozás,
s ha nem, lesz-e ott felújítás?
Ami az aszfaltozást illeti, a polgármesteri hivatal megtette,
mindazt, ami tőle telhető: a terveket elkészítette, jóváhagyatta, a
pályázaton részt vett, sikeres volt
a pályázata, licitálás volt a kivitelezésre, a nyertes cég is megvan,
csak a kormány nem ütemezett
be finanszírozást az első félévben. Hogy a második félévben a
kormány fog-e erre támogatást
nyújtani, azt nem tudhatom, de
azt igen, hogy május hónap folyamán az önkormányzat lekövezi és
járhatóbbá teszi.
Mekkora pénzösszegre lenne szükség egy ekkora útszakasz leaszfaltozásához?
Az aszfaltozás négyzetmétere
körül-belül 70 lej. Egy szorzással
kiszámítható. Ez a terv összesen
9,1 km útszakasz leaszfaltozásáról szól. Ez a Május 1 utca mellett az Illyésmezőbe vezető utat
(beleértve a falu közötti részt),
a Patakmajor felé vezető utat és
a Bánya utcát foglalja magába, 6
méter szélességben. Tehát minden folyóméter útszakasz kb 100
euróba kerül.
Sokan kommentálták a Bánya utcai résznek az aszfaltozási tervben
való jelenlétét. Ennél fontosabbnak
találták volna más utcák aszfaltozását. Miért került a projektbe a
Bánya utca?
Az kapta a legnagyobb pontszámot, aki minél nagyobb összefüggő útszakaszt, egy utcába kötődő
úthálózatot tudott a pályázatába
belefoglalni. Ezzel lett nyerő a pályázatunk. A kiírás szerint nem tehettünk bele ettől különálló utcát.
De mi a többi utcára, amelyekben
a csatornarendszer végleges és
megvannak a bekötések is, folyamatosan készítgetjük az előtanulmányokat, hogy amikor pályázati
lehetőség nyílik az aszfaltozásukra, azon nyomban tudjunk pályázni rá. Önerőből nagyon nehéz egy
utcát leaszfaltozni.
Érthetetlennek tűnik, hogy községi utcák aszfaltozására írtak ki európai uniós pályázatot, a városok
számára viszont nem.
Nekünk is kellemetlen volt, mert
jöttek a megjegyzések, hogy Korondon aszfaltoztak, nálunk meg
nem. De ezt az emberek meg kell
értsék, hogy csak falusi környezetre volt kiírva az a pályázat, amely
által Korondon nagyon sok utcát
leaszfaltoztak, és nemcsak ott.
Molnos Ferenc
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A pénz nem jön magától
Ha van miből, bárki tud gazdáskodni, beruházni, tevékenységeket szervezni – hallom egyre többet, gyakran olyanok szájából is,
hogy magam is meglepődöm.
Csakhogy a pénzt nem adják csak
úgy, senki szép szeméért. Egy programszervezésben, éppúgy mint beruházás, fejlesztés esetén, az anyagi
háttér megszerzése és annak célszerű felhasználása nem is olyan egyszerű feladat, mint az tűnik.
Hogy a szakadáti iskolát ma is
nap, mint nap vidám gyerek zsivaly tölti be, sok köszönhető az
Iskola Vezetőségének, valamint a
Város Önkormányzatának, akik
jó néhány éve vállalják, hogy áldozatok árán „kitapossák” az iskola
működésének jóváhagyását, illetve, hogy biztosítsák a szükséges
működési és fenntartási költségeket. Ám annak érdekében, hogy
nehézsorsú családokból jövő és
sajátos nevelési igényű gyerekeink
számára élményszerű oktatás-nevelést, valamint egy kellemesebb
környezetet biztosíthassunk, az iskola kisszámú, de annál együttműködőbb pedagógus közösségében
megfogalmazódott az igény, hogy
mi is próbálkozzunk gazdagítani
az iskola anyagi erőforrásait. Így
írtuk meg – előzetes tapasztalatok
nélkül – első pályázatunkat másfél
évvel ezelőtt, amellyel persze nem
kaptunk támogatást – ma már látjuk a hibát, miért...

A pályázati piacon gazdag a
választék, kezdve a hazai, anyaországi támogatóktól az uniós
alapokig, ellenben ahhoz, hogy
valaki a teli hálóból „kihalássza”
a neki kedvező pályázati kiírást,
oda nem kevés szervezettség, céltudatosság és rengeteg, netközelben eltöltött éber figyelem és idő
szükséges. Merthogy a pályázatot
kiíró alapítvány, szervezet az adott
pénzkeretet mindenképpen a kitűzött célra fordítja, csak az nem
mindegy, hogy abból a pénzből
ki részesül, ki(k)nek a pályázatát
találják a legmegfelelőbbnek. A
pályázatnak meg kell felelnie a
kitűzött feltételeknek, a kiírásban
szereplő célcsoportnak, relevánsnak kell lennie a célok-tevékenységek-eredmények összefüggéseiben, ugyanakkor olyan indoklást
és a probléma megoldására vonatkozó tervezetet kell tartalmaznia,
amely a helyi közösség igényeinek, a problémáknak megfelel,
egyben a kiíró „szája íze” szerint
íródott. Sok pályáztató pedig
nem kis önrész biztosítását kéri,
ami ugyancsak megnehezítheti a
pályázat benyújtását a megadott
határidőben.
A kezdeti sikertelenség talán
arra volt hasznos, hogy kezdtünk jobban „búvárkodni” és
képezni magunkat a pályázatírás
„művészetében”, amelynek következtében azóta jó néhány pályá-

zati projektünkre
sikerült támogatást
szereznünk.
Így
vehettek részt hátrányos
helyzetű
gyerekeink az iskola tanítói által szervezett erdei iskola
személyiségfejlesztő
programjain,
nyári tábor kézműves- és néptánc
foglalkozásain.
Más szervezetekkel való együttműködésünk
eredményeként
sikerült pályázat útján felújítani,
parkosítani, játszótérrel ellátni az
iskolaudvart, ugyanakkor kicserélni az iskola régi nyílászáróit.
Jelenleg két pályázati projekt haszonélvezői a gyerekek: „Ne csak
taníts, örökíts!”, identitástudat
fejlesztését célzó, hagyományőrző tevékenységek a Nemzeti
Kulturális Alap és Balassi Intézet utótámogatásával, valamint a
Romániai Soros Alapítvány által
támogatott „Multikulturalizmus
a szivárvány jegyében” című
projektünk. Ez utóbbi keretében
sikerült beszereznünk olyan
korszerű didaktikai eszközöket, szakmai anyagszükségletet,
amelyre más forrásból nem lenne
lehetőség, valamint gyerekeinket
és a szülőket különböző iskolai
és iskolán kívüli élménydús tevékenységekben részesíteni, az

Kiss Enikő

Isten hozott, gólyamadár!

SZISZ a főnix szárnyain
A mai fiatalok… hallani mindegyre, pedig mindenki átéli ezt.
Csakhogy az idő múlásával talán
elfelejti ezt, na meg a generációs
különbségek is sokkal nagyobbak, mint egykor. Pedig bármennyire is különböznek a nézetek
– a világgal, az új szemléletmóddal haladni kell! A tapasztalatok
mellett pedig szükség van a fiatal
lelkesedésre, tettvágyra is, amely
által képesek vagyunk sok álmot
valóra váltani.
Közösen sikerülhet! – erre gondolt néhány fiatal, amikor e tettvágytól ösztönözve összegyűlt,
hogy tegyen a szovátai ifjúság
érdekében. Egyöntetűen fogalmazódott meg egy ifjúsági szervezet megalakulásának igénye,
melynek célja a város fiataljainak
összefogása szervezett formában,
az ifjúság bevonása a közéletbe,
a város közösségi életébe. Ez egy
kiváló lehetőség arra, hogy a fia-

ezekhez szükséges anyagi hátteret
megszerezni.
A projektek tevékenységei során pedig meggyőződhettünk,
hogy a pályázat megírása még
mindig az egyszerűbb feladat a
lebonyolításhoz, a sokszor előre
kiszámíthatatlan kihívásokhoz
képest. Mert a megvalósításhoz
nem elég egy-két ember, hanem
összeforrott menedzseri- és csapatmunka szükséges, ugyanakkor a saját forrás biztosításán túl,
áldozatos idő- és energia befektetés, sokszor az érdekek megfelelő
helyen és szinten való érvényesítése. Megtörténik, hogy a támogatás a vártnál később érkezik, de
a programnak „futnia kell”, mert
erről a projekt célcsoportja nem
tehet. A kapott pénzbeli támogatás felhasználási módja pedig szigorúan meghatározott, nem arra
és olyan formában használja a
haszonélvező, amire kedve tartja,

hanem ahogyan azt a támogató
és támogatási szerződés szigorúan megszabja. Ha nem így tesz,
bármikor visszavonhatják vagy
visszafizettetik a támogatást.
És sok más egyéb akadály felmerülhet, melyek a lebonyolítás
fázasait megnehezíthetik.
Néhány pályázat megírása és lebonyolítása után rájöttem, miért
mondják azt, hogy egy pályázat
kapcsán az ember kétszer örvend:
először amikor megnyeri, másodszor – talán még jobban – amikor
a pályázatot sikeresen elszámolta.
Mert a támogatottnak a munka, a
program lebonyolítása közben és
azt követően szakmai és pénzügyi
beszámolóban kell elszámolnia a
pályáztató fele minden baniról
vagy éppen centről, (és nem vághatja azt csak úgy zsebre, mint
gondolnák egyesek,) közben pedig a befektetett munkát, programot megfelelően mediatizálnia,
a támogatót népszerűsítenie. A
pályázati projekt tevékenységeiről való tudósítás a közösség irányába tehát nem fitoktatás, nem
a támogatott szereplési vágyának
megnyilvánulása, hanem támogatási feltétel a projekt, tevékenység,
a támogató/k által támasztva,
sok esetben az eredeti pályázathoz kötelező melékletként csatolt
média-kommunikációs stratégia,
terv szerint.

talok megszervezzék saját tevékenységeiket, hallassák szavukat
a nagyobb közösség előtt és érezzék azt, hogy ők is a közösségnek
fontos tagjai, ugyanakkor felelősek a saját életük, boldogulásuk
megszervezéséért.
A szervezet a Szovátai Ifjúsági
Szervezet néven kerül bejegyzésre 20 alapító taggal, akik mellett
még jó néhányan vállalták az elképzelések, tervek valóra váltásához szükséges csapatmunkát. A
szervezet képviseletét Nagy László elnök, Pál Tamás alelnök és
Bencze Attila titkár vállalták fel.
Jelképül az örök fiatalságot
szimbolizáló főnixmadárra esett
a választás, mintegy felhívásként
is arra, hogy nyitottak a szervezetbe más fiatalokat is befogadni
és a főnixmadár szárnyain a fiatal
korosztályt és annak érdekeit érvényesíteni.
Kiss Enikő

„Megenyhült a lég, vidul a
határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!”
Nagyon vártuk, és végre
megérkezett… Habár kissé
megkésve, de április hónapban megérkezett a – lassan
már városunk jelképévé
nőtt – gólyapár és elfoglalta
méltó helyét a fészkében.
Miután megpihent – azt
mondják – megigazította
fészkét és elrepült szétnézni,
vajon mi változhatott a városunkban tavaly nyár óta…
Azt hiszem, gólyaszívet is gyönyörködtető lehetett a város zöld
övezeteinek, virágos sétányainak
látványa, a tavaszi város- és határt
szépítést végző emberek szorgos
munkálkodása.
Nem is csoda, hiszen a hirtelen
jött meleg mellett a város új tavaszi
ruhájának látványa is melengetheti
a városlakók és turisták szívét-lelkét. Megújultak a virággruppok

nemcsak a fürdőn, de a város zöld
övezeteiben, negyedeiben, utcáin
is, sűrűn folynak a munkálatok, az
utak és járdák felújítása a városba
érkezéstől egészen Szakadátig, akár
a volt Ifjúsági tóig. Itt, gólyáink
örömére, talán még békák is sütkéreznek már az újonnan kiépített
strand vagy csónakázó partjain.
De vajon mit láthat világot járt
gólyamadarunk kisebb- és na-

Új építőanyag lerakat
Megnyitotta építőanyag lerakatát Szovátán egy székelyudvarhelyi vállalat, amelynek mindeddig
Székelyudvarhelyen,
Csíkszeredában és Székelykeresztúron
voltak kirendeltségei. Szováta
lett a negyedik székelyföldi város a sorban, ahol az említett

cég közvetítésével az érdekeltek
építőanyagot és barkácsárut vásárolhatnak.
Miért lehet ez érdekes a szovátai embernek, és miért adunk
hírt róla e lap hasábjain? Mert
arra gondolunk, hogy hátha bővül általa az az építőipari és bar-

gyobb emberi közösségeinkben?!
Mi emberek vajon meglátjuk-e
mindezt a sok szépet, változást
az évekkel ezelőtti városunkhoz
képest, vagy mindig találunk valami kivetnivalót, valamit, ami
még nem jöhetett létre, nem valósult meg, mert, ahogy egyéni
vágyaink sem mindig teljesülnek,
a közösségi tervek megvalósítása
sem csak azon múlik, hogy azt
akarjuk-e vagy sem. Ilyenkor feltehetem magamban is a kérdést:
mi az, amit én teszek környezetemért, közösségemért? Vagyok-e legalább annyira hűséges
városom és közösségem iránt,
vállalok-e annyi áldozatot saját
közösségemért, mint azok a gólyák és utódaik, akik évről-évre
visszatérnek hozzánk, hogy velük
városunk büszkélkedhessen?
Vegyünk Róluk példát, lássuk
meg a jót és szépet abban, ami
körülvesz bennünket, legyünk
büszkék arra, hogy Szováta lehet
a mi és gólyáink otthona!
Kiss Enikő

kácsáru termékskála, amely városunkban más lerakatok révén
már korábban is létezett.
Az új lerakat a Parajdi út végén,
a Sora benzinkút melletti telephelyén kínálja azokat a termékeket,
amelyeknek hivatalos forgalmazója: Lasselsberger Knauf, Knauf,
Knauf Insulation, Mediterrán,
Aco, Tegola, Velux, Schiedel.
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Egy megdöbbentő adattal kezdem ezt a kis lemezismertetőt.
Míg 1980-ban százezer, harminc
évvel később, 2010-ben mindössze ötezer példánynak kellett
elfogynia egy hanghordozóból,
hogy kiérdemelje Magyarországon az aranylemez minősítést.
Három évtized leforgása alatt
95%-os csökkenés! Mire utal ez?
Nyilvánvalóan nem a zene iránti
érdeklődés hanyatlására, csupán
arra, hogy az emberek ma már
alig vásárolnak fizikai hanghordozókat. Részben mert nem engedhetik meg maguknak, részben
mert egyszerűbb számítógépen
meghallgatni vagy az internetről
letölteni az őket érdeklő produkciókat. A szerzők és az előadók
egy részét, illetve a lemezkiadókat és a jogvédő szervezeteket
leszámítva ez persze aligha zavar
bárkit is. (A szerzők és előadók
egy részét említettem az előbb,
mivel az sem ritka napjainkban,
hogy maguk a szerzők vagy az
előadók teszik letölthetővé munkáikat.) Joggal vethetjük hát fel
a kérdést: mi motiválja még ma
is a zenészek javarészét, hogy lemezt készítsenek és adjanak ki?
A hagyomány? Az a megfontolás, hogy ami ma (potenciálisan
vagy ténylegesen) tömegek közkincse a világhálón, holnap talán
már elérhetetlen lesz? Esetleg
a kézzel- (vagy inkább kézben)
fogható eredménye egy hosszú
folyamatnak, amely magányos
hangok és üres harmóniák összekapcsolódásából megteremti az
emberi szellem egyik legnagyobb
csodáját, a zenét? Valószínűleg
mindhárom, egyszerre.
Egy olyan lemezről írok most,
amelyből aligha lesz aranylemez
a 21. században. Harminc évvel
ezelőtt még több eséllyel elfogyott volna ötezer vagy annál
is több példányban, feltéve, ha
egyáltalán megjelent volna. De
szinte biztosak lehetünk benne,
hogy az állami monopólium alatt
működő magyar hanglemezkiadás szűrőjén ez az anyag nem
ment volna át. Nem esztétikai,
hanem politikai okokból. Erdély-

ben élő vagy onnan elszármazott
költők énekelt versei. Mi ez, ha
nem égbekiáltó nacionalizmus
és irredentizmus? Akkor is, ha
szó sincs benne Trianonról, magyarok és románok viszonyáról,
vagy bármiről, ami megbonthatná a békétlen béketábort. Viszont
fölöttébb gyanús a cím: Üzenet,
másképp. Alig rejtetten utal vissza egy Erdélyből elszármazott, és
az Egyesült Államokban, ha nem
is otthonra, de lakhelyre talált háborús bűnös(nek nyilvánított személy) versére, aki ráadásul még
gróf is volt. Természetesen Wass
Albertről és az ő Üzenet haza
című költeményéről beszélünk…
Mindez ma már történelem. Ha
mást nem is hozott a rendszerváltás, mint a szellem szabadságát,
idegen kifejezéssel: a kulturális
pluralizmust, vagyis azt, hogy
mindenki ízlése és értékrendje
szerint válogathat a bőség kosarából, akkor máris nagy előrelépésről beszélhetünk. Kinek mire
van igénye, azt megtalálhatja,
meghallgathatja, akár még meg
is vásárolhatja... Így például a
korondi Firtos Művelődési Egyesület 2012-ben napvilágot látott
Üzenet, másképp című kiadványát is, amelynek megálmodója,
szerkesztője és „producere” az
erdélyi származású, jelenleg Bu-

dapesten élő Deák-Sárosi László
költő, gitárművész és filmesztéta
volt. Magam részéről csak biztatni tudom az olvasót, hogy váljon
a lemez hallgatóvá, mert igényesen feldolgozott, értékes versek
birtokosa lehet.
A lemez költőinek közös, mármár anteuszi pontja: Sóvidék,
Székelyföld egyik legszebb és
legmagyarabb tájegysége. Tizenkét költő tizenhét műve szerepel
a válogatásban, élükön egy klasszikussal, a Tavasz a házsongárdi temetőbent jegyző, Parajdon
nevelkedett Áprily Lajossal. A
többiek az 1989 óta működő Hazanéző folyóirat szerzői, alfabetikus sorrendben: Ambrus Lajos,
Deák-Sárosi László, Király Farkas, Király László, Korondi Kovács András, Láng Eszter, Majla
Sándor, Molnos Ferenc, Molnos
Lajos, Páll Lajos és Ráduly János.
Néhányan közülük Magyarországon is ismert szerzők, mások
azonban csak szűkebb pátriájukban lehetnek próféták, holott tehetségük alapján ennél szélesebb
(el)ismertségre is méltóak lennének. A sóvidéki üzenet Budapesten talált visszhangra Németh
Viktor zeneszerző, egyúttal a dalok előadója révén.
E sorok szerzője egyszerre költő,
prózaíró, zenész, s mindezek mel-

lett a magyar dalszövegírás történetének kutatója.
Utóbbira tekintettel fontosnak
tartja leszögezni,
hogy a versnek és
a dalszövegnek,
minden bizonygatás
ellenére,
kevés köze van
egymáshoz. Nem
értékbeli, hanem
műfaji
eltérés
miatt. A versmegzenésítés és
a dalszövegírás
között azonban
nyugodtan vonhatunk párhuzamot. Mindkettő
besorolható az
alkalmazott műfajok közé. Hogy
ezen belül művészetté nemesül,
avagy megmarad a több-kevesebb sikerrel megoldott irodalmi-zenei rutinfeladat szintjén, az
elsősorban a szövegírón, illetve
a megzenésítőn múlik. Németh
Viktor, megítélésem szerint, magasan vette az akadályt. Az időmértékes, az ütemhangsúlyos és
a szabadon hömpölygő verssorok
zenei mértékké, ütemmé és szabadsággá lényegültek keze alatt.
Németh Viktor dalai leginkább
a kárpát-medencei népdalok és a
jobb híján réginek titulált zene, a
valahai énekmondók örökségéből
merítettek ihletet. Az eredmény
tükrében a zeneszerző legfőbb
célja a versek üzenetének fölerősítése volt, ezért a feldolgozás
elsősorban a költemények tartalmát és hangulatát igyekszik tükrözni. Értelmezi a műveket, olyan
formában, hogy mégse váljon
másodlagossá a dallam a szöveg
mellett. Ennek jelentőségét hangsúlyozva, tegyük hozzá: nem volt
könnyű dolga. Némely verseket
igencsak nehéz lehetett úgy megzenésíteni, hogy se a szöveg, se a
dallam ne kerekedjen felül. Csak
néhány idézet a kínálkozó példák
közül:
„Szólni hozzád most: ki lehet
segítőm?

Múzsa? Elszállt mind a kilenc
időben,
Lexikon-szócikk, fogalom s
ikon már
Afrodité is.”
(Deák-Sárosi László: Jeltan)
„A szellemi fájdalomban
megtisztul a szív, a vese,
tűzként lobog a gondolat,
s valószerűbb lesz a mese.”
(Ráduly János: A szellemi fájdalomban)
Többnyire egyszerű, de igényes,
ötletes dallamokat hallhatunk
Németh Viktor énekhangjával,
akusztikus, közelebbről pengetős
(gitár), mellette alkalmanként
fúvós (furulya, szájharmonika)
hangszerek kíséretével.
Mit üzen nekünk, olvasóknak és
hallgatóknak ez a tizenhét megzenésített költemény? Nem többet, de nem is kevesebbet, mint
bármely, igényesen összeállított
versgyűjtemény, a zenétől függetlenül. Gondolatok és érzések,
élet és halál, haza és szerelem
képei suhannak bennük, határok
fölött, határok nélkül. Ha mégis,
mindenáron üzenetet keresnénk
a művekben, az üzenet lényege
az egyetemesség lenne. A magyar
irodalom határok fölötti egysége
korunkban már nyilvánvaló tény.
Ugyanúgy, mint az a közhely,
hogy a legegyetemesebb nyelv a
világon a zene nyelve. Régi igazságok kapcsolódnak itt össze,
amelyek azt igazolják, hogy, Kányádi Sándorra utalva, a vers
nemcsak az, amit mondani kell,
hanem az is, amit énekelni lehet.
Úgy, ahogy Balassi Bálint koráig
énekelték. Mondjuk, énekeljük
mi is a költők után, a zeneszerzővel együtt.
Véghelyi Balázs

A lemezből meghallgathatók
részletek az alábbi címen:
http://dalvers.uw.hu/jte.htm
További információk a műsorról, a CD bemutatóiról, sajtóvisszhangról:
http://dalvers.uw.hu/index2.html

Péter Ferenc adta át a Nagy Pál díjat a II. Székelyföldi Grafikai Biennálén

A május 18-án, szombaton, sepsiszentgyörgyön megnyitott II.
Székelyföldi Grafikai Biennálén
Maros megye képviseletében Pé-

ter Ferenc adta át a Nagy Pál díjat
a szakmai zsúri által kiválasztott
grafikusművésznek, Ioan Horvath Bugnariunak, aki a kolozsvári

Képzőművészeti Főiskola grafikai
tanszékén tanít, jelenleg a grafika
tanszékvezető egyetemi tanára.
Kovászna Megye Tanácsának kitüntetettje a Plugor Sándor díjat
Branko Nikolov bulgár grafikusművész, míg a Hargita Megye Tanácsa
által adományozott Nagy Imre díjat
Katarzyna Kalczyńska lengyel grafikusművész nyerte el. A grafikai
szemle fődíjára pedig a magyarországi Fürjesi Csaba alkotása érdemesült.
A Biennále fődíját ezúttal Románia Kulturális és Örökségvédelmi
Minisztériuma ajánlotta fel 2.000
Euró értékben. A Hargita, Kovászna
és Maros megyék által felajánlott díjak egyenként 1.000 Eurósak. A Biennále fővédnöke Kelemen Hunor.

A II. Székelyföldi Grafikai Biennále, a régió legnagyobb képzőművészeti eseménye, része a
Székelyföld napok egyhetes rendezvénysorozatának. Összesen 340
alkotóművész 819 alkotása közül
választott ki a zsúri az első körben
a 26 országból érkező 184 grafikus
azon 270 alkotását, amelyet vándorkiállításon, katalógusban való
megjelenésre, illetve a versenyben
való további maradásra javasolt.
Ezekből az alkotásokból választotta ki a második körben a zsűri a II.
Székelyföldi Grafikai Biennále legjobb alkotásait. Díjazottak vannak
a Székelyföldről, Románia más régióiból, Magyarországról, Bulgáriából, Lengyelországból és Iránból.

A II. Székelyföldi Grafikai Biennále szervezője, gondnoka, azaz
kurátora egy szovátai képzőművész, Siklodi Zsolt grafikusművész,
tehát elsősorban az ő vállait nyomta
e rangos esemény megszervezésébe
a szakmai felelősség terhe. Siklodi
Zsolt különben tagja volt 7 tagú
nemzetközi szakmai zsűrinek is.
Olyan országok is képviseltették
magukat az idén mint Japán, India,
Irán de jelentkeztek olyan erős szakmai hagyományokkal bíró országok
alkotói is, mint Lengyelország, Németország vagy Oroszország.
Díjazottak vannak a Székelyföldről, Románia más régióiból,
Magyarországról, Bulgáriából,
Lengyelországból és Iránból.
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élő emlékezet

Díszterem a Domokos Kázmér Iskolacsoportnál

7

„Historia Nostra”
- történelmi megmérettetés-

Egy szép díszteremmel gazdagodott a Domokos Kázmér
Iskolacsoport. Önkormányzati
támogatással készült, s május 16án Vass Ferencz igazgató Péter
Ferenc polgármesterrel nagyszámú pedagógus és több meghívott
jelenlétében együtt vágták el az
avatószalagot.
Nem új épületet húztak fel, hanem egy régi épület funkcióját
változtatták meg, amely évtizedeken át a líceum tornatermeként
szolgálta a tanuló ifjúság felkészítését. De ez mit sem von le a
díszterem értékéből, hiszen az
épület nagyon jó állapotban van,
s a mostani átépítéssel, mondhatni, megfiatalodott.
A külső ugyan nem változott,
maradt a régi összkép. A többfunkciós épületben könyvtár és

iskolai konyha és étterem is működik, a
belseje viszont teljesen mássá lett. A régi
diák valamiért még ott
látja a friss festék alatt
a bordásfalat, a sarokban a svédszekrényt, a
terpeszben álló bakot,
még hallja egykori
testneveléstanára katonás parancsszavait,
a dobbantó lábak zaját, a tizenéves lurkók
zihálását, de ezt mind
csak a nosztalgiázó
emlékezet teszi. Aki
most lépett be először
e falak közé, az csak
egy pici művelődési
otthon belső terét látja függönyös
színpaddal, kényelmes székekkel

Iskolabővítés az „S. Illyés Lajos” Általános Iskolában
Generációk óta gyereknek,
szülőnek, pedagógusnak egyaránt probléma az „S. Illyés Lajos”
Általános Iskolában, hogy a gyerekek egy része (III-IV. osztályos
tanulók) délutáni oktatásban
részesül, mivel nem elegendő az
osztálytermek száma.
Reményeink szerint, hamarosan megoldódik ez a probléma.
Habár a polgármesteri hivatal
pályázati irodája által elkészített,
az épület bővítésére benyújtott
pályázatra az iskola nem kapott
finanszírozást, erre vonatkozó
kormánytámogatást, a Város
Önkormányzata vállalja, hogy
saját forrásból, önerőből megvalósítja az iskolabővítést. Ez négy

tanterem megépítését jelenti, ami
nem kis befektetést jelent a város
költségvetéséből, ám a gyerekek
érdeke mindenképp azt kívánja,
hogy minden gyerek egyformán,
délelőtti oktatás-nevelésben részesülhessen.
Az utóbbi időben a munkálatok
meghirdetése, a licit már elektronikus formában történik, így
bármilyen cégnek, vállalkozónak
lehetősége van megkapni és lebonyolítani a munkálatot, feltéve,
ha a kívánt feltételeket teljesíti.
Az építkezést lebonyolító vállalkozó cég kiválasztását követően
pedig még a nyáron hozzákezdenek a munkálatokhoz.
Kiss Enikő

berakott nézőtérrel. A talpa alatt
lakkozott tölgy-parkett, feje fölött álmennyezetből
kivillanó lámpatestek,
világos színűre festett
falak, mind, mind az
újdonság varázsával
hatnak. Ha leül egy
székre, eltelik izgalmas
várakozással,
ahogyan egy színházi zsöllye ölelésében
szokott történni, kezdődhet az előadás.
Igen, kezdődhet az
előadás, van már hol
házon belül megszervezni megannyi
iskolai rendezvényt.
Akár szakmai rendezvényeknek, akár
kulturális
progra-

moknak megfelel. Már a látványa
is inspirál. Aki csak megtekinti,
annak fejében ötletek kavalkádja
indul el, hogy mi mindenre tudná
maga is hasznosítani.
Szép a terem. Ünnepélyes hangulatot áraszt, de olyan otthonosan ünnepélyeset, mint egy
szépen megterített asztal, amelyen ismerős minden, a teríték
csakúgy, mint a feltálalt élelemféleségek, s te mégis elfogódott
tisztelettel hajolsz föléjük, mintha
nem is táplálkozni készülnél, hanem egy szertartás során szentséget venni magadhoz.
Ebben a szép teremben csakis
szép gondolatok juthatnak az
ember eszébe. Már csak ezért is
megérte a ráfordított költségeket
és a fáradtságot.
Molnos Ferenc

Immár tó lett ismét a Tivoli-tó

Immár feltelt vízzel az agyaggal
kibélelt tómeder, s a körülötte
kizöldült erdő van már miben
nézegesse magát. De nemcsak az
erdő hajol kíváncsian föléje, szép
időben máris sokan kijárnak ide,
hogy megcsodálják, mivé lett, s
viszik a hírét. Viszik a jó hírét,
hogy szép, igazán vonzó. Alig
várják, hogy vizét kipróbálhassák, mert kíváncsiak, hogy érintése hasonlóan kellemes élményt
jelent-e mint a látványa.
A minap egy bizottság is megtekintette. A finanszírozó vidékfejlesztési minisztérium szakemberei a tervezővel, a munkálatok
kivitelezőjével, s a felhasználókat

képviselő polgármesterrel együtt
tekintették meg, hogy az önkormányzatnak való végleges átadás
előtt szükséges simítások, kiigazításokat megbeszélje.
Akad még tennivalója az építőnek, s akad már az önkormányzatnak is, hiszen a gázbekötés
és egy transzformátor állomás
létrehozása a város feladata lesz.
De a szükséges bútorzat, s a csónakok megvásárlása is rá hárul.
Aztán még a működtetés gondjaira kell megoldást találjon, s
azzal a fürdőzést, csónakozást
kedvelők használatba vehetik a
létesítményt.
Molnos

Hatalmas megtiszteltetés volt
számunkra részt venni az immár
7-ik alkalommal megrendezett
„Historia Nostra” Országos Történelmi Vetélkedőn.
Izgalom és félelem, öröm és bizonytalanság voltak kísérőink.
Két hónappal ezelőtt csupán egy
apró megmérettetésnek, egyszerű feladatnak tűnt megtanulni és
rendszerezni a megadott tételek
anyagát, azonban az idő lassan közeledett, a napok rohamosan teltek,
a feszültség egyre növekedett, és a
bizonytalanság érzése is árnyékot
vetett ránk. Valahányszor hitünkben megrendültünk iskolánk történelemtanára, Nagy Sándor tanár
úr határozott fellépése visszaadta
önbizalmunkat, azt a hitet, hogy
érdemes tanulnunk, küzdenünk.
A verseny célja a történelem iránti
érdeklődés felkeltése, a tehetséges
tanulók kiválasztása, képességeik
kibontakozása, fejlesztése. A verseny a Magyarság történelméből
az 1541 és 1699 közötti időszakot
felölelő eseményekhez kapcsolódó
feladatlap megoldásából állt. A 16
feladatból álló vizsgalap kitöltésére
a 30 diáknak 3 óra állt a rendelkezésére. A megmérettetés próbái
között szerepelt behelyettesítés,
képfelismerés, asszociáció, dátumesemény-történelmi alak, táblázat
kitöltése, fogalom-meghatározás,
keresztrejtvény, esszéírás. Az osztályban töltött idő alatt a feszültség
és nyugodtság érzése egyaránt kavargott bennünk. Tudásunk meghozta a várt eredményt. Mindketten
dicséretben részesültünk: Lőrinczi
Hajnalka országos IV. helyezést ért
el, Albert Judit országos VI. lett.
A verseny után tudatosult bennünk, hogy nevezetes és országos
szinten elismert erdélyi iskolák
diákjaival mértük össze tudásunkat, köztük az Áprily Lajos
Főgimnázium, a Márton Áron
Elméleti Líceum és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum intelligens
tanulóival. A tét nagy volt, hiszen
az első három helyezést elért tanuló felvételt nyert a kolozsvári
Babeş-Bolyai Egyetem történelem és levéltan szakára, amelynek a dékánhelyettes asszonya,
Dr. Rüssz-Fogarasi Enikő, a zsűri
elnökének szerepét töltötte be a
verseny alatt. A zsűri tagjai között szerepelt Dr. Molnár Kovács
Zsolt, egyetemi adjunktus és Dr.
Novák Csaba Zoltán történész.
Időközben jöttünk rá, hogy erkölcsi kötelességünk ismerni történelmünk jeles személyeit, akik
megannyiszor hatalmas célokat
tűztek ki és vittek végbe Erdély
önállóságának megteremtéséért.
Ezúton szeretnénk megköszönni Nagy Sándor tanár úrnak a
rendszeres és alapos felkészítés
alatt kifejtett munkáját, buzdító
szavait, valamint iskolánk, a Pro
Scola Alapítvány támogatását.
Albert Judit és Lőrinczi Hajnalka,
a Domokos Kázmér Iskolacsoport
X.A osztályos tanulói

szabadidő, sport
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Sudoku (53)
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Készítette:
Sebe Zoltán
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Az ábra min den sorában és minden oszlopában az 1-5-ig
(is) terjedő pozitív szám egyszer szerepel. Az előre megadott
számok és
jelek segítségével
töltse ki a
hálót,
tudva
azt, hogy:
„<”
- kisebb
mint...;
„>”
- nagyobb
mint...

<

7

A mellékelt ábra a tengert jelképezi, amelyen világítótornyok vannak
elhelyezve. A tornyok rendeltetése, hogy megvilágítsák a hatósugarukba eső sort és oszlopot. Minden világítótorony annyi – egy négyzet
méretű – hajót világít meg, amennyit a
3
tornyon feltűntetett
szám jelöl.
Határozza meg a
4
hajók
helyzetét,
3
tudva azt, hogy hajó
1
hajóval és hajó világítótoronnyal még
3
sarkosan sem érint2
kezhet! A tengeren
12 hajó található.

< 5

Sebe Zoltán

<

Készítette: Sebe Zoltán

Kisebb-nagyobb, mint... (27)

<

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat 1-től 9-ig, hogy
minden sorban, oszlopban és a kis négyzetekben is egyetlen szám se ismétlődjön.

Világítótornyok (51)

<

8

2 <
Bűvös négyzet (49)

Szia, te is ezen a vonaton utazol?

Bemutatók, sportvetélkedők a Medve-tó születésnapon

Meghatározások:
1. Szónok. 2. Betűrovó. 3. a jódli
hazája. 4. Titokban eltulajdonító.
5. Redőnyös.

Sportvetélkedők és bemutatók
egész sora színesítette a Medve-tó
születésnapi rendezvényeket.
Kettő közülük jelentős számú embert mozgatott meg. Az
egyik a harmadik alkalommal

megszervezett teremfoci RMPSZ
Kupa, amely az új sportcsarnok
hivatalos megnyitójának tekinthető. A küzdelmeken összesen 9
pedagóguscsapat vett részt négy
erdélyi megye magyar iskoláiból,

Készítette: Dósa Márta

s a győzelemnek végül a helybéli
Tanárokk DK csapata örülhetett.
A másik a diákok számára szervezett Medve-tó körüli futóverseny.
De volt itt női foci, aerobic, lábvolé, kosárlabda, sakk, szóépítő, taekwondo, szkander, tenisz,
kango, autóvezetés, baranta, falmászás, erős emberek versenye...
Aki mozogni akart, megtehette, erejét, ügyességét kipróbálhatta, aki meg szurkolni akart,
vagy csak szemlélődni, annak is
volt mit néznie.

Nyuszika szakdolgozatot ír

Jól szerepeltek az országos versenyen a „sasfiókák”
Ismét versenyről tértek meg a
szovátai taekwondósok. Máté
Miklós edző tanítványai ezúttal a
május 12-13-án Besztercén megszervezett gyerek és kadét országos bajnokságról hoztak szépen
fénylő érmeket.
Első napon formagyakorlatokat végeztek, s ebben kitűnően szerepeltek a Szovátai Sasok
versenyzői, hiszen két arany és
egy ezüstérem volt a jutalmuk.
Aranyat nyert Nagy Henrietta
egyéniben, majd a Nagy Henrietta - László Botond páros. Ezüs-

töt pedig László Botond nyert
egyéniben.
A verseny második napján küzdésben mérték össze tehetségüket, felkészültségüket az ország
minden részéből odasereglett
taekwondósok. A szovátai kis
csapat ezúttal egy arany- és két
ezüstérmet szerzett. Aranyat
nyert László Botond, ezüstöt
pedig Nagy Henrietta és Tófalvi
Roland.
A kadétoknál, bár nem szerzett
érmet, szépen küzdött a szovátai
Benedek Zsolt is.

Nyuszika ül a fa tövében és írogat.
Arra megy a róka és megkérdi:
– Mit írsz nyuszika?
– Szakdolgozatot arról, hogy a
kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
– Ez hülyeség! Gyere a bokorba
és mutasd meg!
A róka csupa véresen jön ki, de
a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a farkas is és ő is megkérdi a nyuszikát:
– Mit írsz nyuszika?
– Szakdolgozatot arról, hogy a
kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
– Ez hülyeség! Gyere a bokorba
és mutasd meg!
A farkas csupa véresen jön ki,
de a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a medve! Megkérdi:
– Mit írsz nyuszika?
– Szakdolgozatot arról, hogy a
kis állatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagyvadaktól!
– Ez hülyeség! Gyere a bokorba
és mutasd meg!
A medve csupa véresen jön ki,
de a nyuszikának semmi baja!
Kijön utána az oroszlán és így szól:
– Látod nyuszika, nem az számít,
hogy miről írsz szakdolgozatot,
hanem az, hogy ki a konzulensed!
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