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Két megye határán

Két megye határán élni talán
nem a legjobb dolog a világon.
Az ember távol van mindattól a
számtalan lehetőségtől, amit a
megyeközpont kínál, s ha csak
arra nézünk, akár szomorúak is
lehetünk, úgy érezhetjük, hogy
nekünk kevesebb jutott, mint az
ott élőknek.
Ám ez csak akkor van így, ha nem
tudunk magunknak olyan életteret
létrehozni, amelyet nem távoli központok irányítanak, amelyben egyre több dologban magunk dönthetünk, s implicite mi magunk is
központok lehetünk.
De központok lehetünk földrajzi helyzetünknél fogva is, hiszen
a két megye közötti együttműködés egy része rajtunk keresztül
valósulhat meg. Sóvidék települései között egy új, a korábbinál
teljesebb együttműködési lehetőség nyílik egy közösségi fejlesztési társulás révén, amelybe
bekapcsolódhat e tájegység valamennyi önkormányzata, de az
érintett két megye tanácsa is.
Január 5-én Szovátán tárgyalt
Péter Ferenc Szováta polgármestere, aki az RMDSZ Székelyföldi
Önkormányzati Tanácsának elnöke is egyben. ezen együttműködésről Lokodi Edit Emőkével a
Maros Megyei Tanács elnökével,
Borboly Csabával a Hargita Megyei Tanács elnökével valamint
Birtalan József Hargita megyei
megyemenedzserrel.
Egyeztettek egy fejlesztési társulás létrehozásáról
A megbeszélésen egyeztettek
egy sóvidéki közösségi fejlesztési
társulás (ADI) létrehozásáról is,
amelyben valamennyi sóvidéki
település önkormányzata mellett
a két megyei tanács is részt vehet majd. Enek a szövetkezésnek
jó jogi és pénzügyi alapot nyújt
azérvényben lévő közigazgatá-

si törvény. Ma is létezik három
sóvidéki önkormányzat között
együttműködés a parajdi székhelyű Sóvidéki Kistérségi Egyesület révén, de ez kevesebb mozgási teret ad az önkormányzatok
számára, és hiányzik belőle Sóvárad részvétele, ami nélkül a sóvidéki együttműködés nem lehet
minden településre kiterjedő, no
meg hiányzik a két megyei önkormányzat támogató jelenléte.
„A két megyei önkormányzat,
a támogatás mellett, anyagilag
hozzájárul a közösségi fejlesztési
társulás működtetéséhez, hogy
ne terheljék még jobban meg az
önkormányzatokat.” – mondta el
Borboly Csaba a Sóvidék Televíziónak adott interjújában
A két megye határán lévő kistérségek összekötése érdekében
is lépéseket terveznek
A 136A jelzésű, Korond – Atyha – Etéd – Kőrispatak – Bözödújfalu – Erdőszentgyörgy
korszerűsítésével is próbálják
összekapcsolni a két megye határán, de fő útvonalaktól távolabb
lévő településeket, s a korábbinál
nagyobb mértékben bevonni
őket a turisztikai forgalomba.
„Belülről erősíthetjük Székelyföldet oly módon, hogy a kistérségeit összekötjük egymással. Ez
az autonómia építésének egyik
elengedhetetlen része” – hangsúlyozta Borboly Csaba. „Mintegy 30 kilométer rendbetételére
lenne szükség ahhoz, hogy Marosvásárhely közelebb kerüljön
Sepsiszentgyörgyhöz, illetve Háromszék Marosszékhez”
Ezen út korszerűsítésének köszönhetően a Háromszék, Erdővidék vagy Csíkszereda, Udvarhely felől utazók hamarabb
eljutnának Erdőszentgyörgyre és
környékére.
Közelebb hoznák Háromszéket

Marosszékhez
az udvarhelyszéki utak korszerűsítésével.
„A székelyföldi megyék összefogásaként
ez lehetne a másik regionális
jelentőségű út,
a 131-es mellett.” – mondta a
Hargita megyei
tanácselnök,
kifejtve, hogy
a 136A megyei
út a 131-es
megyei útnak
(Felsőboldogfalva – Homoródszentpál
– Oklánd – Vargyas – Barót)
úgymond a folytatását jelentené, ugyanis az utóbbi, más megyei utak, illetve a 13A jelzésű
országút érintésével egy, az eddigieknél rövidebb útvonalat jelentene mind az átutazók, mind
a térségbeli lakosok számára, és
erősítené a vidék turisztikai potenciálját.
Regionális funkciók a
marosvásárhelyi repülőtérnek
A marosvásárhelyi repülőtérnek regionális funkciókat is el
kell látnia. Ehhez, persze, további fejlesztésekre van szükség,
amelynek anyagi fedezetéhez közös lobbira van szükség.
Borboly Csaba felajánlotta,
hogy Hargita Megye Tanácsa
akár részt is vállalna a repülőtér
működtetésében, ha szükséges,
és szerinte jó lenne, ha így tenne
mindegyik székelyföldi megye.
„A marosvásárhelyi repülőtér fontos az egész Székelyföld
számára, hiszen nyitást jelent a
világra. Ha rajta keresztül elutazunk Budapestre, onnan bárhová eljuthatunk. Ennek a repülőtérnek a léte prioritás kell legyen
mindhárom székely megye számára.. Ezzel egyet is értettek az
elnökök, sőt a támogatás mikéntjéről is tárgyaltak.” – nyilatkozta
a témáról Péter Ferenc.
Közös fellépés - több pénz
„Közös fellépéssel több fejlesztési pénzt vonzhatunk a térségbe”
– jelentette ki Borboly Csaba, kifejtve: az egységes népszerűsítés
mellett egybehangolt programra,
szolgáltatásra, tervekre, közös
pályázatokra és beruházásokra
van szükség ahhoz, hogy megvalósuljon célkitűzésük, azaz a
turisták, illetve a vendégéjszakák
számának növelése.

Nem könnyű
Együtt tartani fenn a brüsszeli
Székelyföld irodát
A találkozón Székelyföld Brüsszeli Képviseleti Irodájának működtetése is terítékre került. Az
iroda fenntartásába bevonnák a
Küküllő és Nyárád menti kistérséget is, így összesen, a Hargita és
Kovászna megyeivel együtt, négy
társulási egyesület (ADI) működtetné a brüsszeli képviseletet.
Más témák
Szó esett még a Mesés Székelyföld című könyv újabb kötetének
kiadásáról, amely Marosszéket
mutatná be a gyerekeknek, a
székely történelemkönyvről, valamint Hargita Megye Tanácsa
Székelyföldi Akadémia nevű előadás-sorozatának kiterjesztéséről valamint más közös kulturális
programok szervezéséről is is.
Kulturális, vallási, biciklis, agrár és bakancsos turizmusról is
A sokrétű megbeszélés során
kiemelték ennek a vidéknek a turisztikai jelentőségét. A lehetőségeket még koránt sem aknázták
ki, bőven van itt még tennivaló.
Borboly Csaba szerint jókorra
időzítették ezeknek az ötleteknek
a megbeszélését, a közös cselekvési tervek kidolgozását, hiszen
a 2012. évi költségvetés előkészítésének időszakában vagyunk, s
így van alkalom némelyet az itt
megtárgyalt tervek közül belefoglalni máris a költségvetésbe.
Nyilvánvalóan az anyagi lehetőségek függvényében. De már az
nagyszerű dolog, hogy az érintett önkormányzatokkal együtt
a két megyei önkormányzat a
megbeszéltek tudatában tervez.
Lokodi Edit Emőke a találkozóról szóló nyilatkozatában a
témák közül kiemelte a sóvidéki
fejlesztési társulás létrehozásáról szóló döntést, amellyel, mint
fogalmazott, Szováta és Parajd
egységes turisztikai kínálatban
jelenhetne meg, és így együtt
tudna fejlődni. Maros Megye
Tanácsának elnöke jelentősnek
nevezte a 136A megyei út közös
felújításának tervét is.
A szóban forgó út a Bözöditónál halad el, így nagy szerepe
lehet abban, hogy a tó fontos turisztikai célponttá váljék az elkövetkező négy-öt évben – mondta
Lokodi Edit Emőke, megemlítve
azt is, hogy a Bekecs-tetői kápolna vallási turizmusba való
bekapcsolásában is szerepet vállalna Maros Megye Tanácsa, a
katolikus egyházzal együttműködve.

Nem könnyű ma magyarként
szeretni Európát. Nem könnyű
ma áhítattal beszélni róla, s vágyakozóan gondolni rá. Nem
könnyű felruházni azzal a széppel és jóval, amellyel mintegy
két évtized előtt, a kommunista
diktatúra éveiben megtettük.
Persze, sosem hittük el egészen,
hogy teljesen makulátlan, s önnön mélyéről sugárzik a dicsfény,
amit körötte látni véltünk. Nem,
nem volt bennünk annyi romantika, azokban legalábbis, akik
túl voltunk a tini koron. De az
elképzelni sem bírtuk, hogy úgy
fogad be minket a nagy európai
ház, hogy nem a szalonba hív, hanem a már régen összeszemetelt
mosókonyhába, a dohos pincébe
küld. S a konyhába is csak azért
enged be, hogy eltakarítsuk egy
féktelen lakoma, egy dorbézolás
nyomait. Rakjunk rendet és utánuk mosogassunk el.
Most már tudjuk, hogy annak
a lakomának cechét állni hívtak
oda minket s még néhány alig felszabadult ország lakóit. Csoda-e,
ha egy másik „felszabadulás” jut
eszembe, az a bizonyos 1945-ös,
amikor a szovjetek „felszabadították e kontinens egy jelentős részét
a fasiszta iga alól. Nem volt köszönet abban a „felszabadításban”, s
úgy tűnik, ma sincs ez másként.
Nem könnyű hallgatni a sok
„alkotmányszakértőt”, akik Istentől, s az Isten nevében létrejött
családtól „védi” a demokráciát és
Európa jövőjét. a vallásszabadságot, a sajtószabadságot és emberi
jogokat kér számon habzó szájjal
az, aki nem lát mást, csak a maga
vallását, és nem ismer más szabadságot, mint a pénz hatalmát.
Számára tragédia, hogy a Magyar Nemzeti Bank kormányzója szolgálatba állásakor a magyar
nemzet előtt tesz esküt. A világot
kiszipolyozó nemzetközi pénzügyi oligarchia előtt kellene-e
fogadalmat tegyen? A pénzügygazdasági világválság okozói és
nyertesei előtt?
Kiknek tartozik az eladósodott
világ, mert valakiknek tartoznak az államok? Valakik uzsorakamattal teszik tönkre a világ
országait. Valakiknek a degeszre
tömött bendő sem elég, újabb és
újabb, nagyobb és még nagyobb
falatokat akarnak még.
Nem könnyű szeretni Európát
most, miközben ehhez tercel.
Az egyik legeurópaibb romániai EP-képviselő, Renate
Weber szerint, ha nehéz találni
olyan konkrét uniós jogi előírást, amelyet a magyar törvények sértenek, akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy az
uniós alapértékek megsértésére hivatkozva lépjenek fel.
Tehát akkor is büntessék, ha
nem is vétett.
Hát nem könnyű szeretni
már őt sem.
Molnos Ferenc
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Városházi anyakönyvi adatok
Bejelentett újszülöttek: Toth Kincső (szülei: Toth Zoltán és Major Szende Júlia); Szabo Rikardo Iordache (szülei: Szabo Iordache és
Szabo Editke); Bogdan Viktória Patricia (szülei: Bogdan Mihai és Domokos Mónika); Deák István Arthur (szülei: Deák István és Domokos
Éva); Bokor Brigitta (szülei: Bokor Sándor és Bokor Tünde Mónika); Nagy Mercédesz Zsanett (szülei: Nagy Zoltán és Nagy Mónika); Farkas
Vivien (szülei: Farkas András és Kelemen Biborka);

Isten éltesse Őket!

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;

Házasságot kötöttek: Ciotloș Nicolae Ștefan (Cikmántor) – Kovács Ilona (Május 1 utca 53 szám); Szoboszlai Norbert Péter (Fő út 187
A2/9 szám) – Kulcsár Orsolya (Hadad, Szatmár megye); Florea Vasilică Cristian (Pașcani) – Merdariu Ileana (M. Eminescu lakónegyed K3/10
szám);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Megyes Ilona (1932) – Fő út 223 szám; Nagy Endre (1948) – M. Eminescu lakónegyed E2/18 szám; Kálmán Sándor (1953)
– Szilfa utca 10 szám; Kelemen Sándor (1954) – Fő út 139 szám; Szőcs Irén (1928) – M. Eminescu lakónegyed E2/21 szám; Kis Vilma (1924)
– M. Eminescu lakónegyed D1/2 szám; Désy Zoltán (1939) – Petőfi Sándor lakónegyed A2/6 szám; Domokos Zsuzsanna (1935) – Parajdi
út 28 szám;

Nyugodjanak békében!

Új iskolabusz

Képviselői
fogadóórák
Kerekes Károly parlamenti képviselő január 7-én, pénteken 10
órai kezdettel tartja következő
fogadóóráit Szovátán a Rózsák
útja 2 szám alatt lévő parlamenti
irodájában.
Fogadásra való előzetes bejentkezést Molnos Ferenc irodavezetőnél tehetik meg.

Bernády bál
Január a bálok ideje. A Bernády
Közművelődési Egylet is évről
évre ilyentájt szervezi hagyományos farsangi bálját. Az idén éppen a huszonegyediket.
Január 28-án, szombaton esti
8 órától a Fenyves szálló Margaréta termében most is félkosaras
bálra hívják a szovátaiakat és
nemcsak őket a szervezők.
A bál tematikája, mottója a kívánságkosár. Ez azt jelenti, hogy
a bálozók zeneszámokat kívánhatnak Kacsó Sándor repertoárjából.
Immár megszokott, hogy a bálon tombolajegyeket árusítanak,
amelyek révén – a szponzoroknak köszönhetően – értékes
nyereményekre tehetnek szert,
többek között képzőművészeti
alkotásokra.
Belépőjegyeket január 26-án,
csütörtökön, déli 12 óráig vásárolhatnak a következő személyeknél:
- Mester Zoltán – 0726 916 820
- Kiss János – 0740 146 403
- Bán Doli – 0740 408 944

Új iskolabuszt kapott Szováta.
Ez immár a második iskolabusz
a városban. Most már lehetőség van arra, hogy a Domokos
Kázmér Iskolacsoport illetve az
S. Illyés Lajos Általános Iskola
szolgálatára egy-egy ilyen szállítóeszköz álljon.
Korábban gondot jelentett a város két ellentétes részéből, Illyésmezőből és Felsőszakadátból, a
kisiskolások beszállítása, hiszen
egyazon időben kellett volna jelen lennie mindkét városszélén az
egyetlen iskolabusznak. Most ez a
gond remélhetőleg megoldódik,
mert a két busszal megoszthatóvá
válik ez a feladat.
Természetesen az új iskolabusz
működtetése is az önkormányzatot terheli.
„Az ősszel kérvényeztem a minisztériumtól, szükségünk van
rá, mivel az iskola összevonással
átvettük az illyésmezői iskolát, a
Parajdi úti iskolát és a 2-es Számú

Fonókaláka
A Sovátai Népi Játszóház rendszerint olyan
rendezvényekkel hívja fel magára a figyelmet,
amelyek e vidék népi kultúrájának a megismertetését ápolását és továbbadását szolgálják. Legutóbb fonókalákába hívták a 4 és 12 év közötti
gyermekeket.
A fonókalákára január 2o-án, pénteken a koraesti órákban a Domokos Kázmér Múvelődési
Házban került sor.

Általános Iskolát, és ezzel megoldható Illyésmezőben és a Parajdi úton is az oktatás olyanformán,
hogy ne legyenek szimultán osztályok, ne legyen délutáni oktatás.” – mondta el Vass Ferencz a
Domokos Kázmér Iskolacsoport
igazgatója.
„A két iskolabusz ki fogja szolgálni a két iskolacsoportot. Gyakrabban használhatjuk a hétvégi
tevékenységeken is, és megoldja
azt a szállítási problémát, amelyet egyetlen iskolabusz nem tudott megoldani. Remélem, hogy
a továbbiakban nem kell a városi
közszállítást is igénybe venni a
gyerekek szállításához. Abban
reménykedek, hogy több lehetőségünk lesz minden irányban,
hogy a szállításunkat megoldjuk.
Talán a miénk lesz az egyik iskolabusz, a DK-é pedig a másik.”
– válaszolta kérdésünkre Kovács
Rozália az S. Illyés Lajos Általános Iskola igazgatója.

Használatban az új portcsarnok
Szovátán átadták az új sportcsarnokot az iskolának. A téli
vakáció idején még néhány apróbb igazítást, csinosítást – mint
például a fűtési csövek festése
– végeztek rajta, de már akkor
látszott rajta, hogy a második
félévtől kezdődően a diákok
szolgálatára állhat.
Ez már a harmadik sportcsarnok, amelyet kevesebb, mint egy
évtized alatt építettek Szovátán.
Az elsőt hét éve adták át a líceumnál, a következő a Kisállomásnál épült.
A líceumi kisebb, a másik kettő
nagyobb és azonos tervezésű (a
tervező a marosvásárhelyi Szekeres Gerő). A kivitelezésben,
persze, van különbség, de a méretek a forma, s végtére is az összbenyomás ugyanaz.

kell múlnia ahhoz, hogy helyébe
új születhessen.
Az új félév első tornaóráit már
az új sportcsarnokban tartották a
Domokos Kázmér Iskolacsoport
gimnáziumában. A gyermekek
örömmel vették birtokukba a
hatalmas termet.
A kisgyereknek az új sportcsarnok maga a csoda. Kissé
még megilletődve nézi, egy kis
időre van szüksége, hogy megbarátkozzon vele, hiszen érzi picinységét benne, de aztán megiramodik, hogy keresztül-kasul
rohangálja, mert tágassága már
önmagában mozgásra készteti,
szaladásra ingerli. A sima padlón a labda, de szépen gurul, s a
passz milyen tökéletes lehet!
„Hétfőn, amikor jöttünk, az új
tornaterembe jöttünk. Ez nekem

Biztos vagyok, hogy a fogadtatás is hasonló.
A sportcsarnok helyén korábban aszfaltozott sportpálya volt,
amely évtizedeken keresztül jól
szolgálta Szováta tanuló ifjúságát.
Nincs az a labdaszerető szovátai,
akinek ne lennének szép emlékei
ezen az aszfaltozott pályán vívott
mérkőzésekről.
Mikor az új sportcsarnokot köszöntjük, az öröm mellett egy kis
szomorúságot is érzünk, mert
nem tudunk elfeledkezni arról
a régi sportpályáról, ami már
nincs, csak az emlékezetben maradt meg egy ideig. Hát búcsúzzunk tőle, és köszöntsük az újat!
Most is érvényesülni látjuk a szabályt, mely szerint valaminek el

is meglepetés. Ez a negyvenedik
évem, majdnem az utolsó, s én is
kaptam végre egy gyönyörű tornatermet, ahol lehet látni, hogy
bőven van hely. Két évig nem volt
pályánk, tehát ezek a gyerekek ki
vannak éhezve erre a mozgásra,
erre a helyre.
Óriási élmény volt. Az első tornaóra egy olyan osztállyal volt,
amelyben tizenketten voltak, a
nagy teremben elvesztek. Aztán
jött egy másik osztály, de őket
nem tudtuk hazaküldeni.
Most délután nincs is óránk,
futballedzést tartunk, ami nem
kötelező, de lehet látni, hogy hányan vannak! – mondta lelkesen
Kacsó István testneveléstanár.
molnos
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Consorţiul Şcolar „Sóvidék” la Sovata

Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală Nr. 155.
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Program audienţe
Primar: Péter Ferenc:
Marţi – de la ora 11,00;
Secretar: Domokos András:
Miercuri – de la ora 11,00;
Viceprimar: Hegyi Mihály:
Joi – de la ora 11,00;

În cursul săptămânii trecute la
Sovata s-a desfăşurat o reuniune
pe tema înfiinţării Consorţiului Şcolar, demers ce are la bază
Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 5.488\2011. Întâlnirea de lucru
a avut loc la Grup Şcolar Domokos
Kázmér şi au participat directorii,
directorii adjuncţi ai şcolilor S. Illyés Lajos Sovata, Şcoala Generală
cls.I.-VIII. Sărăţeni, Şcoala Generală “Áprily Lajos Praid şi Şcoala
Generală Ocna de Sus şi Ocna de
Jos, Şcoala Generală Wesselenyi
Miklós Ghindari şi Şcoala Generală Trei Sate, Şcoala Generală
Mátyus István Chibed, Şcoala Generală Dr. Nyulas Ferenc Eremitu
şi Şcoala Generală Mătrici şi nu în
ultimul rând, Grupul Şcolar Domokos Kázmér.
În cadrul dezbaterii s-a exprimat
opinia ca soluţia oportună pentru
reţeaua locală de învăţământ să
fie crearea unui singur consorţiu
format din şcolile generale şi liceu. Consorţiul şcolar reprezintă
o structură asociativă, fără perso-

Apa sărată vine la Ghera
„Este un lucru cât se poate de
firesc! Unde altundeva s-ar putea
duce?”
Conform dicţionarului de
regionalisme cuvântul „ghera”
înseamnă izvor de apă sărată.
Deci, mândria de odinioară a
Soveţii, Băile Ghera, loc străbătut astăzi doar de pârâiaşe de apă
sărată amestecată cu apă de ploaie, şi-a căpătat denumirea după
izvoarele de apă sărată. (Aceste izvoare provin de la apa care
spală masivele de sare şi alimentau în trecut Băile Ghera).
În curând însă vom putea folosi
din nou apa sărată a izvorului.
De la baza munţilor de sare,
de-a-lungul Băilor Ghera de

altădată, apa sărată este condusă prin conducte până la intersecţia dintre străzile Ghera,
Liniştei şi Stejerişului. Iniţiativa
Consiliului Local a luat naştere
datorită faptului că, în special în
perioadele ploioase sau de iarnă,
izvorul sărat de la capătul străzii
Lacului era greu de atins. În jurul izvorului Ghera se ridică un
pavilion octagonal acoperit şi
pietruit. Lucrările sunt pe punctul de a fi finalizate. Construcţia
acestui izvor va uşura sarcina celor care folosesc apa sărată pentru conservarea cărnii, slăninii şi,
demonstrează, în acelaşi timp, că
oraşul apreciază şi respectă această bogăţie naturală.

nalitate juridică, constituite din
două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar şi care se
asociază cu avizul inspectoratului
şcolar în baza unui contract de
parteneriat pe o durată de 3 ani,
cu posibilitate de prelungire.
Consorţiul are mai multe avantaje, printre care: – asigură mobilitatea personalului didactic între
unităţile de învăţământ membre
ale consorţiului, utilizarea optimă
a unor resurse didactice proprii
ale unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea serviciilor de educaţie. De asemenea, parteneriatul
urmăreşte eficientizarea alocării
de resurse de la bugetele locale,
facilitarea accesului unităţilor de
învăţământ din cadrul acestora
la proiecte în parteneriat cu alte
instituţii şi organizaţii publice ori
private, din ţară sau din străinătate, efectuarea de stagii de pregătire practică atât pentru elevii
din învăţământul liceal tehnologic şi postliceal, cât şi pentru cei
înscrişi în alte programe curriculare sau extracuriculare, realiza-

rea de acţiuni coordonate pentru
acoperirea nevoilor de orientare
şi consiliere a elevilor, colaborarea în teritoriu pentru asistenţă
specializată, consiliere şi sprijin
în favoarea familiilor elevilor cu
risc de părăsire timpurie a şcolii.
Conducerea consorţiului este
asigurată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care se întrunesc tri-

mestrial sau de câte ori este nevoie
cu 2/3 din numărul membrilor.
Secretariatul consorţiului este asigurat prin rotaţie, anual, din reprezentanţii legali ai unităţilor de
învăţământ. Chiar dacă se constituie în consorţii, fiecare şcoală
rămâne cu personalitate juridică,
poate oricând ieşi din consorţiu,
iar directorii nu işi pierd funcţiile.
Barabási Szidónia Judit

Vechiul cimitir militar rusesc a fost refăcut
Nu demult, ambasadorul Rusiei ne-a vizitat oraşul deoarece
autorităţile ruseşti au refăcut
cimitirul militar. Localnicii numesc şi astăzi monument al eroilor sovietici locul de pomenire
de la capătul străzii Iuhod. Nici
nu e de mirare căci şi astăzi mai
strălucesc pe obelisc simbolurile
sovietice: steaua roşie, respectiv
secera şi ciocanul suprapuse.
Inscripţia plăcii comemorative
nu a fost schimbată: „Monument
ridicat în cinstea acelori soldaţi
sovietici care au eliberat Sovata”.
(Cimitirele militare, memorialele de război se află sub orânduirea Convenţiei de la Geneva).
Soldatul mort nu ne este duş-

man – în ţările civilizate sunt
ridicate monumente ostaşilor
căzuţi pe pământ străin. Duşmanii de altădată, astăzi, îşi

comemorează împreună morţii.
Pentru ca eroii noştri să fie comemoraţi cum se cuvine şi noi trebuie să ne comportăm ca atare!

Inventarul lucrărilor la Lacul Tivoli
„Inspecţie” la Lacul Tivoli. Aceasta s-a realizat cu scopul inventarierii lucrărilor terminate şi constatării lipsurilor, neajunsurilor.
Greşelile şi lipsurile trebuie rectificate de constructor în trei luni de
zile pentru ca potenţialul lacului
să poată fi valorificat la maxim.
Vremea secetoasă a toamnei
a fost prielnică constructorilor,
munca a evoluat rapid, astfel că pe
29 noiembrie a fost evaluată de o
comisie tehnică. Aceasta a inspectat calitatea lucrărilor efectuate
care trebuiau terminate în perioada determinată, pentru ca obiectivul să poată fi dat în folosinţă.
Lucrările nu sunt finisate încă.
Muncitorii mai au de lucrat. Şi lacul
este gol. Este nevoie de timp până
când locul va fi curăţat de resturile
de moloz, până când iarba va acoperi din nou împrejurimile, până când

apa cristalină ce se prelinge de pe
dealul împădurit să umple „prăpastia”, pentru ca apa lacului să se poată
undui şi bărcile să poată din nou
pluti...Până atunci mai e...
Acum s-a realizat doar o evalu-

are tehnică de felul: „Să vedem ce
mai e de făcut!”
Deocamdată e iarnă. Plapuma
zăpezii a acoperit totul. Dar vine
primăvara, vara şi nu putem decât
să ne imaginăm ce frumos va fi.

Pagină realizată de Domokos Maria
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Testvérvárosi híradó

aktuális
Sóvidék Iskolakonzorcium Szovátán

Testvérvárosunkból, Százhalombattáról kapott hírekből válogattuk

MOB Érdemérem kitüntetésben
részesítette a Magyar Olimpiai Bizottság Sinka Lászlót, Százhalombatta alpolgármesterét december
10-én. Sinka László 1987-ben a
Magyar Röplabda Szövetség főtitkára lett, 1993-ban a Magyar Ké-

zilabda Szövetség főtitkárává
választották, 2009-től 2011-ig
a szervezet elnöke, jelenleg
tiszteletbeli elnöke. 1990-től a
Magyar Olimpia Bizottság tagja, 2005-től a MOB elnökségi
tagja. 1996-ban beválasztották
az Európai Kézilabda Szövetség Végrehajtó Bizottságába.
1996-ban a Kemény Ferenc
díjat, 2007-ben pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette
át. 2008-ban az “Év sportvezetője” címmel tüntette ki a szakma. Nemcsak a nemzet, hanem
Százhalombatta sportéletéért is
nagyon sokat tett. 2008-ban a város
díszpolgárává avatták. Soha annyi
nemzetközi kézilabda esemény
nem zajlott hazánkban, mint az ő
irányítása idején, és a hazai kézilabdások is kiváló eredményeket érnek
el szakmai vezetése alatt.

A Magyar Kultúra Napját 1989
óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – 1823-ban ezen
a napon tisztázta le a Himnuszt
Kölcsey Ferenc. Százhalombattán
pontosan egy éve, a Magyar Kultúra Napján adták át a felújított
Barátság Kulturális Központot.
Az idei ünnepség keretében az
Óvárosi Közösségi Házat Zenálkó Etelről nevezik el. Az egykori
tanítónő az 1920-as években tevékenykedett Százhalombattán, nagy
szerepet játszott a közművelődés,
a művészi élet és a helyi színját-

szás elindításában. A névadóval
egy időben avatják fel Matta Árpád földbirtokos, Jankovits Ferenc
egyleti elnök és Márton Béla festőművész emléktábláját is, akik szintén meghatározó szereplői voltak
Óvárosnak. Szvorák Katalin Liszt
Ferenc-díjas és alternatív Kossuthdíjas népdalénekes, előadóművész
ünnepi koncertje zárja az óvárosi eseményeket, majd délután a
főtéren folytatódik a program a
Barátság Kulturális Központban
kiállítás-megnyitókkal, performancokkal és Fellegi Ádám Liszt-díjas
zongoraművész koncertjével.

A százhalombattai Barátság Kulturális Központ is belépett az immár több mint harminc színházat
tömörítő Magyar Teátrumi Társaságba. Az országos szervezethez már valamennyi neves vidéki
színház csatlakozott. A BKK-t

- hat másik intézménnyel együtt
– Egerben tartott közgyűlésén vette fel a társulás november 28-án.
A szervezet legfontosabb célja a
magyar színjátszás hagyományainak ápolása, valamint a színházak
összefogásának elősegítése.

Entente Florale. Alig vette át a
százhalombattai önkormányzat a
2011-es Virágos Magyarországért
Versenyének fődíját, a városházán
máris megkezdődött a felkészülése
a jövő évi nemzetközi versenyre,
amelyen a falvak kategóriájában
Lövő, a városokéban pedig Százhalombatta képviseli majd hazán-

kat. A 2012-es Entente Florale-n
12 ország 12 városa és falva verseng majd Európa legvirágosabb
címéért. A nemzetközi zsűri valamennyi helyszínt végiglátogatja.
Általában júliusban érkeznek Magyarországra, de a pontos időpont
még nem ismert. (HTV)

Prima Primissima díjjal tüntették ki a Honvéd Együttest, amely
kórusának, a Honvéd Férfikarnak a művészeti vezetője Százhalombatta díszpolgára, Strausz
Kálmán. Ugyanekkor a város

másik díszpolgára, Kiss László
sportszakember, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya is
átvehette a rangos országos elismerést, a Prima Primissimát.

Miniszteri Elismerő Oklevélben
részesítette a nemzeti erőforrás
miniszter a százhalombattai Sérültekért Alapítvány munkatársait december 5-én.
A Sérültekért Alapítvány 20 éve
tevékenykedik a fogyatékkal és
egyéb hátránnyal élők érdekében.
2005-ben intézményt alapítottak a
nappali ellátásra, amelynek fenntartásához az állam is hozzájárul.
Jelenleg közel harminc személy

nappali ellátását, fejlesztését, képzését, munkára való felkészítését,
foglalkoztatását biztosítják, társadalomba való beilleszkedését
segítik. Telephelyükön tankertet,
kézműves műhelyeket, nyitott
színpadot építettek. Felhőjárók
Drámacsoportjuk 2003-ban alakult, rendszeresen fellép városi,
térségi kulturális rendezvényeken, országos fesztiválokon.

Hogy mit is takar a konzorcium
fogalma, az értelmező szótárban
kutatva, ez áll a meghatározásban: „Konzorcium: a részes felek
(tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése
valamely feladat, projekt közös
megvalósítása céljából. A konzorciumnak, mint szervezetnek
sem a polgári jog, sem a közigazgatási jog szabályai szerint nincs
jogképessége, nincs önálló – a
tagoktól független – jogi érdeke
sem. A konzorcium tagjai polgári jogi társaság tagjai.”
Önálló konzorcium létrehozása
már nagyon régen megfogant a
Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola vezetősége fejében, viszont akkoriban
még nem létezett törvényes keret
a szervezet megalakítására. A
konzorciumi szerződések megjelenése a nyugati gyakorlatban
egyértelműen a kutatás-fejlesztés
állami támogatási rendszeréhez
kötődik. Ezen a területen nem
új keletű gyakorlat sem a nyugati
államokban, sem Magyarországon, hogy az állami források felhasználására a kutatás-fejlesztési
pályázaton nyertes szervezetekkel kötött támogatási szerződés
alapján kerül sor.
A Hivatalos Közlönyben közzétett új oktatási 2011/1-es törvény az iskolák hatáskörébe utal
egy sor lényeges döntést. Ezen
törvény 5.488/2011-es cikkelye
engedte meg az iskolakonzorcium létrehozását is, a kistérségi
iskolák közötti társulást. Ennek
érdekében 2012. január 18-án a
Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola vezetősége igazgatói szintű találkozót szervezett a konzorciumban
résztvevő iskolák számára: a szovátai S. Illyés Lajos Általános Iskola, a Sóvaradi Általános Iskola,
a kibédi Mátyus István Általános
Iskola és a hármasfalusi Szent
István Általános Iskola, a parajdi
Áprily Lajos Általános Iskola és
az Alsósófalvi illetve Felsősófavi

Általános Iskola, a nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Általános
Iskola és a nyárádköszvényesi
Általános Iskola, valamint a Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola.
Az iskolakonzorcium létrejötte ezen térségen óriási előnyöket szolgál ugyanúgy a pedagógusoknak, mint a gyermekek
számára is. A választás nem
véletlenül esett ezen iskolákra,
hiszen a legjelentősebb „gyermek-anyagot” ezen intézmények
biztosítják a középiskola számára. A gyűlésnek a partneriskolák közötti ismerkedés volt
az elsődleges célja, valamint a
partnernyilatkozatba belefoglalt
cikkelyek megbeszélése, elfogadása. Az iskolakonzorcium tehát az általános és a középiskola
együttműködésére nyújt esélyt
úgy az infrastrukturális, mint a
humánerőforrás területén jelentkező problémák esetén. Különösen nagy gondot jelent vidéki
környezetben jelenleg az, hogy
a heti kevés óraszámmal rendelkező tantárgyak (rajz, zene, akár
történelem és földrajz is), mivel
kevés van belőlük, nem tudnak
egy iskolán belül címzetesíthető állást alkotni és meghirdetni,
ezért az iskolakonzorcium létrehozhat stabil, hosszú távú állásokat. Viszonylag új jelenségnek
tekinthető, hogy a konzorciumon belül a vidéki iskolák is pályázhatnak majd európai uniós
alapú programokra, projektekre.
Jövőbeli lehetőségre utal ugyancsak a kisiskolások gyakorlatoztatására vonatkozó cikkely az új
tanügyi törvény alapján, amely
vita tárgyát képezte a gyűlés
során. Mivel csökkentve lesz a
tananyag mennyisége, vagyis a
pedagógusnak lehetőséget ad
felvenni a kötelező tananyagot
kényelmesen tanév végéig, úgy,
hogy még ideje marad differenciálni, felzárkóztatni, elmélyíteni
is. Ugyanakkor lehetősége nyílik
egy pedagógusnak, iskolának
vagy egész közösségnek választ-

ható tantárgyak sokaságát és változatosságát meghirdetni. Olyan
opcionális tantárgyak ezek,
amelyek a tanintézmény nevelési értékrendjéből fakadnak, a
közösség értékeit ápolják vagy
az oktatási igényeket hívatottak
kielégíteni. Ezen törvénycikk vonalán haladva, a konzorciumon
belül a kisiskolások (VI-VII.
osztályosok) szakma felé irányítására is kíván hangsúlyt fektetni
a szervezet, hiszen a Domokos
Kázmér Óvoda, Gimnázium és
Szakközépiskola európai uniós
normák szerint, korszerűen felszerelt fafeldolgozó műhelyében
valamint a turisztikai és kulináris
laborjaiban megengedhető a gyakorlatoztatás.
A partnerszerződésbe belefoglaltatott többek között a 3 éves
időszakra vonatkozó beleegyezés,
valamint az is, hogy egyoldalúan
megszüntethető abban az esetben, ha a kilépni szándékozó intézmény vezetőtanácsa mellette
voksol. A hivatalos alakuló gyűlést márciusra tervezi a szervezet,
miután mindenik partnerintézmény hivatalosan jóváhagyatta a
helyi önkormányzatnál. A szervezetben résztvevő tagok száma
meg kérdéses, viszont a Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium
és Szakközépiskola vezetősége
indítványozására nemcsak pedagógus személyek vehetnek majd
részt, hanem külső személyek is,
szülők, tanácsosok. Első évben a
kozorcium székhelye a Domokos
Kázmér Óvoda, Gimnázium és
Szakközépiskola lesz, hiszen az
ötlet innen származott, az alakuló gyűlésen majd megbeszéltetik
a következő székhelyet is, hiszen
rotációval minden intézményre
sor kerül. A névválasztás közös
beleegyezéssel a Sóvidék Iskolakonzorcium elnevezésre esett,
nem véletlenül, hiszen évtizedek
óta ez az első alkalom, hogy kihasználva a törvény adta lehetőségeket, átléphettük a megyehatárokat.
Barabási Szidónia Judit

hírek, információk
Kárpótlással kecsegtető csalók
Könnyű az emberrel elhitetni,
hogy pénz jár neki. Könnyű, mert
jár is neki, hiszen aki úgy érzi, hogy
egy életen át csak adott, adott – mikor kinek volt szüksége rá: a családnak, a rokonságnak, a településnyi
közösségnek, a hazának, a nemzetnek –, egyszer csak sajgó vágyat
érez, hogy vegyék már figyelembe
az ő áldozatát, s mondjanak, bár
egy köszönömöt, miközben markába hullatnak némi garast a fáradozásért, a kiállt szenvedésért.
Már megszokott, hogy mindenféle nyereményekkel biztatják őt,
amelyek átvételéhez már bejáratott
séma szerint némi kiadásra vagy
legalább néhány olyan személyes
adatára van szükség, amely segítségével megcsapolják bankbetétét,
de legalábbis feltöltetik vele az ismeretlen csalók telefonjaikat.
Az utóbbi időben új módszer
van terjedőben, s már Sóvidéken
is próbálnak áldozatokat szerezni a szélhámosok.
Maros megyében – talán nem
csak ott – kárpótlással kecsegtetnek
háborús veteránokat. Törvényes lehetőségre hivatkoznak, típusnyomtatványokkal „segítenek”, s csupán
az „ügyintézés költségeit” fizettetik

meg. Kerekes Károly parlamenti
képviselő törvényhozóként pontosan tudja, hogy bármivel érvelnek,
nincs törvényes alap, tehát átverés
az egész, s még időben szeretné figyelmeztetni Önöket.
A megtévesztők hivatkozási alapja a 2009/221-es számú törvény,
amelyben elrendelték mindazok
kártalanítását, akik 1945. március
6. és 1989. december 22. között
végleges bírósági határozat által
politikai jellegű bűncselekmények
elkövetéséért voltak elítélve. Szintúgy kártérítésre jogosultak azok is,
akik politikai jellegű adminisztratív
intézkedések áldozatai voltak.
Ez viszont nem háborús veteránokra vonatkozik..
A csalók ráadásul „elfelejtik” azt
a tényt közölni, hogy a törvény 5.
cikkelyét, amely a konkrét kártérítésre vonatkozik, alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság.
A „szakszerűen” kiállított kérvényt a bíróság nyilvánvalóan
elfogadja, ezzel a segítő „meg is
szolgálta a pénzét”, az már nem
rajta múlik, hogy a bírósági ítélet – törvényes alapok hiányában
molnos
– elutasító lesz.

Karácsonyi vetélkedő

December 19-én került első
megrendezésre az S. Illyés Lajos
Általános Iskolában a Született
néktek ma a Megváltó! című karácsonyi tematikájú vetélkedőre.
A gimnáziumi osztályok 5 fős
csapattal nevezhettek be, végül
4 csapat vett részt a megmérettetésen.
Elsőként bibliaismereti kérdésekre került sor, amely egy
tévesen irt levél kiigazításából,
valamint egy keresztrejtvény kitöltéséből állt.
Az elméleti tudás után a kreatívságukat kellett bemutatniuk,
mely elsősorban egy kollázs elkészítéséből állt Jézus születése
vagy Népek karácsonya tematikával.
Egyéni vetélkedőre is sorra került egy karácsonyi népi ének,
valamint magyar költő karácsonyi versének előadása által.
A vetélkedő utolsó pontja egy
karácsonyi magyar népi szokás
bemutatása volt.

Jó volt látni, hallani a diákok
verseit, énekeit, bemutatóit,
érezni lehetett, hogy nem csupán a vetélkedő a fontos, hanem
leginkább az, amit ez a vetélkedő
célul is szolgált: közelebb kerülni
karácsony ünnepéhez, a Megváltó születéséhez.
A csapatok mondhatni ügyesen felkészültek, látszott, hogy
osztályfőnökeik is segítségükre
voltak. A zsűritagok (Kovács
Katalin, Kovács Tímea, Szolláth
Hunor, Kozomos Lajos, Baczoni
Sándor református lelkipásztor)
örömmel nézték diákjaink versengését, de ők is ez által megérezték a karácsonyi hangulat
közeledtét.
Köszönet a Maros Megyei Tanácsnak, a Teleki Oktatási Központnak, a Pro Sovata Alapítványnak, hogy támogatásuk által
a verseny létrejöhetett, és csapatainkat díjazhattuk.
Fülöp Krisztina
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A Zöld Klub ötödik szakaszán

December 2-4 között zajlott Budapest XIII. kerületében a Green
Club Networking szervezésében
a környezetvédelmi konferencia
ötödik szakasza, mely a fogyatékkal élők integrációjáról és védelméről szólt.
Négy ország képviseltette magát
a rendezvényen, Ausztriát Bécs,
Szlovákia- Kassa, Magyarországot Budapest XIII. Kerülete, míg
Romániát Szováta küldöttei.
Szovátáról hat segítő szakmában dolgozó személy vett részt:
Bíró Melánia, Moga Réka Orsolya, Ferenczi István, Birta Szidónia, Fülöp Kinga, Dóczi Botond.
A konferencia első napja kézműves foglalkozással kezdődött,
amelyen értelmi fogyatékos fiataloknak készítettünk Mikulás
ajándékot és karácsonyi díszeket. Ezeket az ajándékokat még
aznap átadtuk a Frimm Jakab
Szociális Intézmény nappali foglalkoztató központ védenceinek.
A napközi Otthon 30 fő értelmi
sérült embernek ad lehetőséget
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkezésre, fejlesztésre, tehermentesítve azok
családjait. Az intézmény munkatársai, Schnitzler Gabriella és
Bilka Eszter kalauzoltak végig
a különböző műhelyeken, ahol
gyertyaöntéssel, kerámiakészítéssel, nemezeléssel, szövéssel
és kelmefestéssel foglalkoznak.
Ez után a sérültekkel való közös
munka és beszélgetés következett. Ezt a napot ismerkedéssel és

csapatépítő játékokkal zártuk.
Következő nap a Frimm Jakab
Szociális Intézmény vácegresi
lakóotthonába látogattunk. Papp
Zoltán intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a kilenc bentlakót
ápoló, gondozó lakóotthont a
XIII. Kerületi Önkormányzat
önként vállalt feladatként hozta létre és vállalja a költségek
oroszlánrészét 2002 óta. A lakók
foglalkoztatása a háztartási teendők mellett színes. Különböző
műhelymunkákban
vehetnek
részt, mint például a kerámiaöntés,- festés, filmkészítés, amellyel
nemzetközi sikereket is elértek a
lakók, de van lehetőségük kertészkedésre és gyógynövények
termesztésére és feldolgozására
is. Hat személy segíti a sérültek
életét, közülük négyen szakemberek. Tőlük lehetőségünk volt
különböző módszereket és ötleteket ellesni.
A délután tapasztalatcserével
folytatódott Budapesten, melynek keretén belül az országok
képviselői bemutatták a fogyatékkal élő személyek érdekében
kifejtett tevékenységüket. Jelentős különbségeket fedezhettünk
fel az országok szociális ellátórendszerében. Este a kassaiak
bemutattak néhány drámaterápiás módszert, melyek segítségével könnyebben mozgósíthatóak
az egészséges és sérült emberek.
Vasárnap reggel került sor a
konferencia csúcspontjára. Alkalmunk adódott megtekinteni a

„Láthatatlan Kiállítást”, amelyben
betekintést nyerhettünk a látássérültek életébe. Bemutatásra kerültek az általuk a hétköznapokban használt speciális eszközök,
melyek megkönnyítik az életüket.
Kipróbálhattuk a látássérültek által használt Braille írást. Folytatásként Zsolt vezetett végig minket a kiállításon, aki születésétől
kezdve nem lát. Öt koromsötét
helyiségben, tapogatózva haladtunk megtapasztalva a látás
nélküli életet, amikor főként a
hallásunkra és a tapintásunkra
hagyatkozhattunk. „Láthattunk”
egy vadászházat, egy konyhát,
múzeumot, átkeltünk az utcán,
és végül egy kocsmát is „megnézhettünk”. Felkeltette érdeklődésünket a láthatatlan vacsora és
masszázs lehetősége is, ám ezeket idő hiányában kénytelenek
voltunk kihagyni. A közel egy
órás kaland után átértékeltük a
helyzetünket, hogy milyen nagy
kincs a látás. Mindenkinek figyelmébe ajánljuk, hogy aki Budapesten jár, ne hagyja ki ezt az
életre szóló élményt, amit megtalál a Népligetben.
A konferencia a közös hétvége kiértékelésével zárult. A beszámolók alapján mindenkinek
nagyon tartalmas és építő volt a
hétvége. Érdekes volt meglátni és
tapasztalni az országok és rendszerek közötti különbségeket és
tapasztalatainkat felhasználjuk a
munkánkban is.

„Igyekszünk olyan darabokat
válogatni a repertoárunkba,
amelyek meg tudják szólítani az
iskoláskorú ifjúságot és a felnőtteket egyaránt. Egyesületünk hisz
a színház tanító, tanítva szórakoztató, kis közösséget formáló – vagyis összetartó erejében.
Annál is inkább, mert egyesületünk székhelyén, Tinnyén már
az elmúlt négy év tapasztalatai
bebizonyították, hogy mennyire
fontos szerepet tölt be kisközségünk társadalmi életében egy-

egy előadás. Működésünk négy
éve alatt egyre inkább rájöttünk,
hogy az embereknek igenis szükségük van a színház felszabadító
erejére. Mára kialakult a törzsközönségünk, s a visszajelzésekből nyilvánvalóvá vált, hogy nem
szabad megállnunk a falusi színjátszásnál.”

Ferenczi István

Színház
2012. január 29-én, 18,00 órai
kezdettel, a Domokos Kázmér
Művelődési Házban a Pathália
Miniszínpad bemutatja a “Leánykérés vagy amit akartok”
című darabot, Csehov után szabadon, rendező: Pokrócz Enikő
és Molnár Ferenc “Az ibolya”
című vígjátékát, rendező: Gajdó Delinke, rendezőasszisztens:
Pokrócz Enikő.
Profizmusra törekedő, lelkes
amatőrök. A színvonalas szórakoztató színjátszás képviselői.

Belépti díj 10 lej.
Jegyek elővételben a Városházán kaphatók.
Kiss János
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Asszony ver ve jó
Julcsa asszony a kendert törte,
nyűtte az udvaron. Az ujjasát feltűrte könyökig, szoknyáját bokorugrósra kötötte s úgy dolgozott
serényen, hogy gyönyörűség volt
nézni.
Még a saját tulajdon ura is rajta
felejtette a szemét, mikor kaszával a vállán a kiskapun belépett.
De nemcsak, hogy rajta felejtette, hanem még oda is somfordált
melléje s – uram bocsa – még
meg is csípte a feleségét.
Julcsa asszony nem nagyon
nézte ki csípte meg, hirtelenében
a kezében levő kendercsomóval
úgy ütött visszafelé, hogy férjem
uramnak még a kalapja is kirepült a fejéből.
– Hejnye, az árgyélusát, hát mi
vagyok én? – kiáltott Aszaló István férj uram, s mérgesen hajolt
le a kalapjáért.
Julcsa asszony az ismerős hangra most már visszakapta a fejét s
hát, uram fia, akkor látja, hogy
az urát legyintette képen a kenderrel.
Még azt hitte, valami haszontalan, legénysorbéli fickó csipkedi,
azért csapott vissza a kendercsomóval, aztán, íme, az ura legyeskedik körülötte.
No, de ennek fele se volt tréfa,
egy asszonynak így csúffá tenni
az urát!
Julcsa asszony meg is szeppent
és alázatosan lesütötte a szemét,
a fejét is lehajtotta, s a kendercsomó kihullott a kezéből.
Várta, hogy Aszaló István a jogtalan sérelem miatt érzett haragjában lecsap rá, mint egy vásott
gyermekre, a ki kezet emelt a tanító mesterre s most a büntetés
következik. Várta, hogy visszakapja az ütést, s behúzta erősen a
nyakát, hogy a csontos, kemény
férfiököl lehetőleg a hátát érje, s
a karját összefonta a mellén keble védelmére.
Aszaló István fölvette a kalapját, keményen a fejébe vágta, aztán egyet előre lépett.
– No, most! – gondolta Julcsa
asszony, s egészen meggörnyedt
a félelemtől.
Aszaló István egészen odahajolt hozzá.
– Azt kérdem, mi vagyok én?
– kiáltott még egyszer.
Julcsa asszony fölnézett. Elcsodálkozott. Mit feleljen erre a kérdésre? Mit felelhetne egyebet?
– Az uram! – rebegte.
– Hát azért! – felelt Aszaló István és megfordult. Bement.
Julcsa elcsodálkozott.
– Nem ütött meg! Aj ha, pedig
én de jól képen legyintettem.
Milyen férfi ez? Na, csakhogy tudom, hogyan bánjak eztán vele.

Még csak meg sem vert!
Egyszerre elröppent a félelme, s
jókedve kerekedett. Vígan törte a
kendert. Dolga végeztével aztán
be is esteledett. Akkor megfejt.
Jóízűt ivott a langyos, édes tejből, hogy jól is lakott tőle, aztán
kiállt tereferélni az utcára.
Aszaló István ez alatt odabent
várta a vacsorát.
Addig várta, míg elunta a várást. Kikiáltott az asszony után.
– Hallod-e Julcsa, nem lesz ma
vacsora?
Julcsa hetykén visszanyelvelt.
– Egyék kend szalonnát, meg
kenyeret! Nem érek rá ma főzicskélni.
Aszaló István megcsóválta a
fejét.
– Hm!
Aztán előszedte a kenyeret, meg
a szalonnát, s békével eszegette.
Evés után lefeküdt, elaludt. A fáradt emberek mély álmát aludta.
Julcsa asszony még eltereferélt
a kapuban, s jó későn be a tollas
ágyba, amiből aztán az származott, hogy elaludta a reggeli fejést.
Aszaló István bosszankodott.
– Mi ütött tebeléd, te Julcsa?
Máskor mindig korán feküdtél,
korán keltél. Most megfordítva
cselekszel.
– Így uras! – vágott vissza Julcsa.
Aszaló István megcsóválta a fejét, aztán dolga után ment. Csak
a délidő vetette haza. Fáradtan,
izzadtan, éhesen tért meg.
– No, asszony, van-e valami jó
ebéd?
– Van sárgarépa főzelék.
Aszaló István megint csak
hümmentett.
Szerette volna azt mondani,
hogy kutyának se kell a főzted,
hiszen még a nótában is az dalolják, hogy ki az urát nem szereti,
sárgarépát főzzön neki, de Aszaló István nem szerette a veszekedést, inkább nem szólt semmit,
csak kifordult a konyhából és
hazament, az anyjához.
– Édes anyám, adjon egy kis
ebédet.
Öreg Aszalóné fiára meresztette a szemét.
– Tán nincs otthon a feleséged?
– Otthon van biz az, de nem tudom, melyik ördög bújt bele, az
este nem főzött vacsorát, reggel
elaludta a fejést, ma délben meg
olyan ebédet főzött, a mit a kutya
se ehetik meg.
Öreg Aszalóné egyre csóválta a
fejét.
– Ejnye az a Juli, az a Juli. Ki
hitte volna, hogy ilyen hitvány
fehérnép válik belőle.
Közben jó tejfölös, gombócos
levest tálalt a fiának.

– Egyél, gyermekem, aztán
akár haza se menj többet. Amíg
el nem vetted is, elfértél idehaza,
ezután is elférsz.
István hát bekvártélyozta magát az istállóba. Illatos szénából
jó puha ágyat hevenyészett, s úgy
aludt rajta, mint a kiskirály. Nappal dolgozott az anyja birtokán,
mint régen, mielőtt még oda
nem nősült a Julihoz.
Telt, múlt az idő. Julcsa asszony
hiába várta haza az urát. Egy hétig csak remélt. De aztán, egy hét
múlva, mikor kezdetét vette az
ide-oda izengetés, Julcsa asszony
megszeppent.
– Ebadta bolond embere, ez
végleg kereket oldott.
A gazdaság körül mindenféle bajok keletkeztek. Nem volt
senki, aki a lovakat ellássa, a ki a
földeket művelje. Szolgalegényt
kellett fogadni.
Ebben sem igen volt köszönet,
mert ez meg csak lopta a napot, s
megsántította a lovat.
Julcsa asszony hát komolyan
ráizent az urára.
– Vagy jöjjön vissza vagy elválik tőle.
Aszaló meg visszaizente, hogy
csak váljon, de ö vissza nem
megy, mert őt asszony ne ütögesse, neki sárgarépát senki ne
főzzön.
A tréfából, bolondságból komoly válópör kerekedett, s a
házastársak egyszer csak idéző
levelet kaptak a törvényszékre.
Ott aztán a bíró ki akarta őket
békíteni, de sehogyan sem sikerült a dolog.
– Hát mért akarnak mindenáron elválni? – kérdezte végül a
bíró.
– Mert megütött! – mondta
Aszaló István.
– Mert nem vert meg – kiáltott
Julcsa asszony.
A bíró fölrántotta a szemöldökét.
– Hát ez meg már miféle beszéd? A férfi azért akar válni,
mert a felesége megütötte, az
asszony meg azért, mert a férje
nem verte meg. Ilyet még nem
hallottam!
Aszaló István konokul hallgatott. A sárgarépát nem akarta
még fölemlíteni, gondolta, azt
utoljára hagyja, hátha anélkül is
sikerül az elválás.
Julcsa asszony azonban pergő
nyelvvel magyarázni kezdte.
– Elismerem, hogy megütöttem az uramat, ámbár nem rossz
szándékból, az uram azonban eltűrte. Nem vert vissza, pedig, ha
férfi lett volna a talpán, engem e
miatt meg kellett volna neki verni. Hát kérem, tekintetes hivatal,
én olyan emberrel, aki nem meri

megverni a feleségét, nem élek
tovább, mert ha ő akkor megvert volna, minden jóra fordult
volna.
– Mit szól ehhez Aszaló István?
– kérdezte a bíró.
– Azt szólom, hogy én nem verek meg senkit, inkább elválok.
– De ez nem váló ok! – magyarázta a bíró.
– Nem váló ok? – csodálkozott
Aszaló István. – No, ha ez nem
váló ok, majd mondok én súlyosabb dolgot is.
– Tán megcsalta? – kérdezte a
bíró.
– Megcsalt? – legyintett Aszaló.
– Az semmi! Sárgarépát főzött
ebédre!
Ezen aztán az egész törvényszék jót nevetett, s a bíró ismét
csak ezt mondta:
– Ez sem váló ok.
– No, ha még ez sem váló ok –
felelte Aszaló –, akkor Isten áldja
meg az urakat, nem győzködöm
itt tovább.
Azzal hátat fordított a bíróságnak, és döngő léptekkel ment ki
a teremből.
Ettől kezdve aztán Aszaló István a korcsmába kezdett járni.
Nagy, búfelejtő, keserüségöblitő
ivásokat rendezett a falu korhelyfiaival, kik szintén az alkoholban
kerestek lelki sebükre valamiféle
gyógyító balzsamot.
Nagyon gyakran ballagott ittas
fővel végig a falun Aszaló István.
Egyszer aztán, hogyan hogyanse, részeg állapotban betévedt a
felesége portájára.
Julcsa asszony csak összecsapta
a kezét, s valósággal úgy húzta be
a megtért bárányt a konyhába.
Igaz, hogy a bárány részeg volt.
s lehet, hogy a bortól inkább
farkas lakozott benne, de Julcsa
asszony örömén ez már semmit
sem változtatott.
– No, csakhogy megjött valahára. Főzök is ám olyan vacsorát,
hogy a király is megeheti.
Bort is teremtett az asztalra
Julcsa, s ha a vacsora nem is, de
a bor ottmarasztotta Aszaló Istvánt.
Leült és ivott keményen.
Julcsa asszony ezalatt olyan
birkapörköltet készített, hogy az
éneklő madarak is elkábultak az
illatától.
Aztán szépen megterített, s
odatette a pörköltet az asztalra.
– Egyél, lelkem uram, egy kis
vacsorát.
Aszaló István maga elé húzta a
tálat, meg eltolta, aztán beleturkált nagy kényesen a villájával.
Végül ellökte maga elől, s az asztalra vágott.
– Hallod-e Julcsa, nem jó ez a

pörkölt!
Julcsa váltig erősítette, hogy de
jó az, csak egyék.
Aszalóban lobbot vetett a
szesz.
– Ne feleselj velem, te pergő
rokka, mert a falhoz váglak!
– De hát mért nem jó a pörkölt?
– Mért? Azért, mert nem tettél
bele zöldpaprikát!
Julcsa asszony égre-földre esküdözött, hogy tett bele.
– Mit? Hát én hazudok?
– Hát talán én?
– Hazudsz, kutyavér!
– Hazudsz te!
Istvánban most fölrobbant az
alkohol. Amilyen csendes ember
volt józan korában, olyan eszeveszett bolond volt részeg fejjel.
Fölugrott. Megkapta a tál pörköltet, s falhoz vágta.
Julcsa elsikította magát, s a söprű után nyúlt.
– Takarodik ki innen, részeg,
izgága moslék!
És neki a söprűvel az urának.
A másik pillanatban azonban
a söprűnyele Aszaló István kezében volt, s olyan táncot járt
Julcsa asszony hátán, hogy egy
hónapig is kék foltok maradtak a
furcsa tánc nyomán.
– Az én házamban én vagyok
az úr! – mondta Aszaló István, és
kifújta magát.
Julcsa a padkára borult, ott zokogott.
Aszaló bement a szobába, s lefeküdt, akárcsak régente, mikor
munkától fáradtan tért haza.
Reggel aztán igen elcsodálkozott. Hogyan került ő ide? Gyorsan felöltözött. Julcsa asszony
már fönt volt, meg is fejt, s a
konyhában serénykedett.
Készítette a reggelit, s mikor
Aszaló István kilepett, olyan
nyájasan mosolygott rá, mint a
mézes hetek alatt.
– Jó reggelt! Kialudta magát az
én uram?
^
Hejnye – gondolta Aszaló –, ez a
régi Juli. Próbát kéne vele tenni.
Odasomfordált melléje, s megcsípte, mint régen.
Juli nem ütött a kezére, hanem
odasimult hozzá. Aztán boldog
remegéssel mondta:
– Nagyon megvertél az este, te
rossz ember!
Aszaló elcsodálkozott. Aztán
elgondolkozott, hogy mit is csinált az este. Végre ráeszmélt és
átölelte Julcsa derekát.
– Nem én vertelek meg, hanem
a bor. De nem iszom többet, ha
te se főzöl többet sárgarépát.
Tímár József
Budapesti Hírlap. XLII.évf.215.sz,
1922.szeptember 21. 2-3.old.

élő emlékezet
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„Szép Rapsónné, bűvös bájos angyal” – A Rapsonné legenda másként
A Szováta és Parajd határában elterülő Rapsónné várának
nevezett maradványok minden
helybeli, vagy idelátogató számára ismertek, nemkülönben a
történészek, régészek számára.
Korábban a Szent László korabeli határvédelem egyik erődítményének vélték, de Sófalvi András
régész kutatásai bebizonyították,
hogy egy közösségi menedékhelyről van szó. Valószínűleg a
tatárjárás után, annak hatására a
13. század második felében kezdik el építeni.
A vár maradványai a nép körében rengeteg szóbeszéd, legenda, népköltemény keletkezését
ihlették. Sok formáját ismerjük,
mégis a legelfogadottabb, hogy
Rapsónné a tordai, vagy kolozsvári templomba szeretne eljutni, ezért folyamodik az alvilági
erőkhöz segítségért (Ezt írja le
Kőváry László is 1892-ben). A
most közölt, Thaly Kálmán által
megörökített változata egészen
másról szól: Rapsónné a kolozsvári szerelméhez akar epedve
eljutni, ezért kéri az ördög munkáját. Thaly Kálmán az 1850-es
évek második felében írja meg
ezt a munkáját, és a Vasárnapi
Újságban közli is. A szerző költő,
író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Jókai Mór másodunokatestvére. A Pesti Napló, a
Századok szerkesztője, és a Történelmi Társulat tagja, több korabeli újságban közöl verseket,
költeményeket, cikkeket, több
népregét is, mint pl. a Réka köve.
Ezek sorába illeszkedik a már
említett Ördög útja műve is.
Sajátos, és meglehetősen korhoz kötött műfaj a néprege, ötvözete a románcnak, balladának,
költői elbeszélésnek. A történetek egyszerűek: a leány és legény
szerelme, hegyek, várak, különös
természeti képződmények magyarázatai, legendája, egy-egy
helynév eredete, és ezeknek az
eseményeknek a babonás továbbélése a jelenben.
A most közölt írásmű bevezetőjében az író felhívja a figyel-

Vass Annamáriától kaptam
kölcsön egy verskötetet. A füzetnyi kis könyv szerzője, L.
Németh Erzsébet személyes jóbarátja volt. A múlt időt azért
írom, mert a Babits-díjas költőnőt, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettesét a minap,
január 14-én érte a halál.
A szerző többször járt Szovátán, és írt is szovátai vonatkozású verset.
Forgatom a Felhőjáték című
könyvet, a címadó vers ott áll
az elején, s az elmúlás rettenetét érezve olvasom:
Játszik a szellő,
Játszik a felhő.
Játszik a vággyal
Az a tekergő
Képzelet szőtte

met az út maradványaira, majd
ezt magyarázza meg, illetve avat
be minket is a történetbe. Feltűnően hangsúlyos szerepet kapnak a rózsák az egész írásban,
melyet a nép azóta is Rapsónné rózsájának nevez (pünkösdi
rózsa). Először Rapsónné is a
rózsák között tűnik fel, majd a
költemény befejező részében is a
rózsák kapják a főszerepet, melyek azóta is nyílnak a vár környékén. A történet maga már a
többi változatból ismert, annyi
különbséggel, hogy ebben az
esetben Rapsónné a titokzatos
szeretőjéhez készül Kolozsvárra.
Sem a nevét, sem pontosabb tartózkodási helyét nem ismerjük

meg, csupán annyit, hogy Rapsónné képtelen eljutni oda, ezért
áhítozásában az alvilági erőket
hívja segítségül. Az ördög meg
is jelenik, és alkut kötnek. A Kolozsvár felé vezető út elkészítését
nagyon plasztikusan adja meg a
szerző. Az ördög átverése, vagyis
az arany és az ezüst ki nem fizetése a már ismert formában jelenik meg ebben a változatban is.
Az ördög bosszújában elveszi az
általa adott paripákat, szétzúzza
a hintót és az utat is, melynek
maradványai mai napig láthatóak, és ezt nevezi a nép Ördög útjának. Fontos megfigyelni, hogy
Thaly nem a várromra koncentrálva írja meg a népregét, hanem
inkább a kevésbé látható, megfigyelhető Ördögútjának nevezett
létesítményre, amely valamikor
erődített sáncként szolgálhatott.
Szolláth Hunor

Tarka szivárvány
Itt lenn a földön,
Ott a hegy ormán.
Tarka a képzet,
Tán nem is érted:
Értem és Érted
Szól ma az ének.
Felhők foszlányán
Elfutó élet…
A Szerelmem Erdély fejezetben
Szovátai pillanatok címen találom meg azt a verset, amelyet
figyelmembe ajánlottak.
A kötetbe beragasztva még két,
a barátnőnek kézírásban elküldött, vers: A Juhod patak partján
és a Múltidéző is érdekelheti olvasóinkat.
Molnos Ferenc

Ördög útja
Szováta a szék havasán
Erdélynek egy régi falva:
Határában, Kolozsvárnak
Irányúl az ördög-utja.
Ördög-utja, – ördög-utja, –
Gazdája se járhat rajta:
Ugy annyira be van nőve
Fával,
Vad bokrok bogával…
Mohos régi kövezetén
Tenyészik a cserje –
S megfogódzik nyers gyökere,
A rengeteg zúgó szele,
Hogy ki ne teperje…
Nem igy volt ez hajdanában –
Havasi vár fénykorában!…
Régen volt az, régen!!
Pusztán áll a havasi vár:
A Rapsonné vára, –
Bús enyészet mulandóság
Szomorú tanyája. –
A holdsugár ábrándozni
Romjaira zarándokol;
S tornyain az éji vihar
Keservesen fütyöl, dudol…
Rászállnak a vándorfelhők –
Lepleikkel betakarják,
S düledező romfalába
Egyik egyik belevágja
Unalomból villámkardját! – –
Ez elhagyott puszta vártól
Indúl ki az ördög-utja…
S szalad, szalad, mig a teret
Kolozsvárig meg nem futja. –
***
Szép Rapsonné, szép Rapsonné
Bűvös-bájos angyal!
Kit csak ékes jó kedvében
Az égtőli szerelmében
Szülhetett a hajnal!…
Szép Rapsonné, szép Rapsonné
– Várad csarnokában –
Miért lelsz olly nagy örömöt
A piros rózsákban?
Piros rózsa dicső virág –
Szerelem virága…
Piros rózsa illatozik
A vár udvarába;
Azzal van a torony, bástya –
Szóval egész vár tele:
Mint bűbájos urnőjének
Szerelemmel kebele!
Sovárgó szép Rapsonnénak

– Néprege –

Csak a rózsák örömei, –
Szerelmének búbánatát
Csak rózsákkal enyhitgeti…
Mert van búja szerelmének:
Távol lévén kedvesétül…
Szegény asszony, talán talán
Meg is halna rózsák nélkül?!
Vára magas erkelyében
Minden reggel rózsát tépdel. –
S levelkéit szélnek dobja…
Lesz tán a szél oly kegyelmes:
Kedvesének átaladja?!
S szép Rapsonné sovárogva
Egyre hervad, egyre sápad –
S vára magas erkelyéről
Egyre szórja a rózsákat…
Végre sohajt kifakadva:
Nem szállhatok, nem mehetek…
Szárnyaszegett, fogoly-madár –
Óh Istenek segitsetek!
Vagy ha már az ég nem segit,
Csak láthassam angyalomat:
Segits pokol… nem kimélem,
Legyen bár nagy az áldozat! –
S im az ördög megjelenik:
„Teljesitem kivánatod!
Epedő hölgy, jövő napon
Szeretődet megláthatod!”
S hamarjában, kevés szóval
Ottan meg is alkuvának:
Az ördög csak később kapja
Jutalmát a munkájának.
***
Éjszakának beálltával
Művéhez fog a rosz lélek:
Követ halmoz, fákat szaggat
Tetején a szikla bércznek;
Majd a völgyek süppedékin.
Hidakat ver, töltést csinál…
S oh varázslat, látható lőn
A kelő nap sugárinál:
Rapsonnénak felvárából
Kiinduló ördög útja –
Kanyargóan, mig a teret
Kolozsvárig meg nem futja.
Gyorsan készült, mégis-mégis
Sima, mint a sima padló –
Jól kirakott kövezetén
Szikrázik az aczél-patkó…
A Rapsonné szép hintaja,
Mint üstökös vágtat, szalad – –
Csak ugy reng az utkövezet
Lovainak lába alatt…

Mind a négy ló szilaj tátos –
Mind négyet az ördög adta…
Szép Rapsonné pár percz alatt
Kedvesénél terem rajta;
Kedvesénél – galambjánál –
Kit lekötve tart az átok…
S élvez, élvez nagy szerelmet,
Véghetetlen boldogságot.
***
Csöndes éjjel; Rapsonné ül
Várerkélyén elmerengve…
És az ördög megjelenik,
– A jutalmat követelve:
„Itt az idő, teljesitsed,
Mit szived, szád megigére…
Egy hegy arany, egy völgy ezüst
Tudod, ez a munka bére!”
S a szegény nő mit csináljon?
Nincsen neki drága kincse –
Csak viruló rózsafái –
S olthatatlan nagy szerelme!…
De Rapsonné segit magán:
Aranypénzt tesz uj hegyére,
Ezüstöt meg illeszt kisded
Tenyerének völgyletébe:
„Ime sátán, itt jutalmad –
Egy völgy ezüst, egy hegy arany!”
S az ördög igy kijátszatva
Haragra gyúl e szavakra –
S önmüvének neki rohan…
Föltépi a kövezetet,
Szétdulja a sima utat –
Hintaját is szertezuzza,
Leölvén a tátosokat.
Szép Rapsonnét megátkozza, –
Megfogamzott rajt az átok:
Oh, mert a hölgy s szeretője
Örökre elszakadának!
Nem láthatták többé egymást…
S elhalának mind a ketten –
Gyötrő kínban, szerelemben.
***
Szovátánál s Parajd mellett
Ott vonúl az ördög utja;
Róla a nép ezt a regét
Mai napig mondogatja…
S bár Rapsonné sírban nyugszik,
S várán úr a mulandóság:
Emlékeűl szerelmének
– Moha közt a vár kövének –
Ott nyilnak a – piros rózsák!!
Thaly Kálmán

A Juhod patak partjánál Múltidéző
L. Németh Erzsébet:
Szovátai pillanatok
Szivárvány álom,
Tarka világom,
Sörényes este
Jószagú csendje,
Reggeli harmat
Gondűző cseppje,
Kokojsza ágak
Édeskék lelke
Derít a napra,
Röpít a fényre,
Fenyő magasba,
Sóbarlang mélybe.

Benn a hegyben, hol a medve
utat tör a rengetegbe,
s fodrozó patak mederben
szomját oltja reggel, este,
dús fa lombja védi, óvja,
már időtlen idő óta,
itt a csönd s béke honol,
csak a madár szól valahol.
A patak neked így beszél:
„Jó, hogy hozzám megtértél,
itt vagy otthon, itt hazád,
lesem lelked óhaját.
Kék ég a te háztetőd,
medrem partja pihenőd.
Selyem fű derékaljad,
árnyaimmal betakarlak.
Ha a város zaja nyom,
megpihenhetsz vállamon.”

Legenda jár szájról szájra
itt állott Rabsóné vára.
Szép úrasszony csalfasága,
az ördöggel cimborálva,
vesztét lelte valaha.
Nincs már pora, csak a híre,
s fenn a magas messzeségben
kopjafás emlékhely áll.
Itt magaslott az a vár!
Sas köröz a hegy fölött,
mindig azon őrködött,
nyugalmát ne zavarja
múlt idők asszonyának,
ki lelkével visszajár,
s éjjelente áll a vár!
Ki nem szemével keresi,
bizton mondom: megleli...

szabadidő, sport
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Sudoku (49)
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Készítette:
Sebe Zoltán

<

3

Sebe Zoltán
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Beszólás: Ha az ember 40 éves kora után arra ébred, hogy nem fáj semmije, akkor meghalt.
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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...

<

5

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
1
sarkosan sem érint3
kezhet! A tengeren
14 hajó található.

<

Készítette: Sebe Zoltán

Kisebb-nagyobb, mint... (23)

<

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 (47)

<

8

Bűvös négyzet (46)

Jól szerepel az ifi csapat a megyei bajnokságban

Meghatározások:
1. Merev hittétel. 2. Helyiség
hangverseny és más zenemű előadása számára. 3. Idegen György.
4. Haragos (kutya). 5. Szigetlakó
nép.
Készítette: Dósa Márta

A Medve-tó Sportklub Szováta
ifi csapata nemcsak a különböző
edző- és barátságos mérkőzéseken, hanem a megyei bajnokságban is megállja a helyét. A fiatal
labdarúgók Kénesi Lajos ifjúsági
edző vezetésével fogtak neki a
bajnokság ezen szakaszának, és

az év végi állás szerint a harmadik helyezettek. Azonban, mivel
a fordulók még nem fejeződtek
be, hátravan még 4 mérkőzés, a
tabella állása fordulhat: akár az
első helyet is megszerezhetik az
új évben megrendezendő mérkőzéseken.

IV. Medve-tó Kupa teremfoci torna
Január 13-15. között szervezték
meg Szovátán a IV. Medve-tó Kupa
teremfoci tornát. A szervezők,
Kénesi Lajos és Lengyel Zoltán
összesen 16 csapatot hívtak meg,
amelyeket 4 db négyescsoportba
sorsoltak. A legtöbb csapat már a
korábbi kiírások során is részt vett
a Medve-tó Kupán, de voltak újak
is. A helybéli együttesek mellett a
Sóvidék többi települését is képviselték csapatok, de eljöttek Nyárádszeredából és Marosvásárhelyről is.
Játékvezetőket idegenből, Székelyudvarhelyről hívtak a szervezők, akik
szakmai hozzáértésükkel jelentősen
hozzájárultak a torna sikeréhez.
A csoportmérkőzések után a
negyeddöntőkben a következő

eredmények születtek:
Brescia – Akarat 1-o;
Mobila – Egyetemisták 1-3;
Nyárádszereda – Medve-tó 4-5;
Inforeg – ASA 1-4;
Az elődöntőben:
Brescia – Egyetemisták o-2;
Medve-tó – ASA 3-5;
Kisdöntőben:
Brescia – Medve-tó 1-4;
Döntőben:
Egyetemisták – ASA 3-5.
A torna gólkirálya 11 találattal
az Egyetemisták csapatát erősítő
Kacsó Gellért. Silion Petru (Mobila) és Bodor Loránd (Medvetó) hatszor, Szász Norbert (Medve-tó) pedig ötször talált be.

Az eddigi fordulókban összesen 12 mérkőzést játszottak,
ebből 7 győzelemmel, és 5 vereséggel végződött. Döntetlen egy
sem volt. 55 rúgott, és 21 kapott
góllal összesen 28 pontot sikerült
megszereznie Kénesi Lajos csapatának. A legtöbb gólt a követ-

kező játékosok lőtték: Demény
Zsolt (20), Simó Róbert (10),
Kacsó Zsolt (5), Geréb Zsolt (5),
Molnus Miklós (5). A következő
fordulókra is ezúton kívánunk
sok szerencsét a csapatnak!
Szolláth Hunor

Szabad derülni
Minden mellény a védelmet
szolgálja. A mentőmellény például megvéd a vízbefulladástól,
a golyóálló mellény a lövésektől,
a kötött mellény pedig a csinos
lányoktól.
......................
Az egyik orvos átszól a másiknak telefonon:
– Kollega, küldök egy fémjelzett beteget.
– Hogyhogy fémjelzett?
– A haja ezüst, az ere arany, a
foga acél, a lába ólom, és nincs
egy vasa sem.
......................
– Mit mond az elefánt a meztelen férfinek?
– ???

– Aranyos, de fel tudod szedni
ezzel a mogyorót?
......................
Hogy hívják a nyugdíjas homokost?
Otthon melege.
......................
Igazi apuka:
Egy férfi bemegy az óvodába,
és azt mondja:
– Jöttem a gyerekemért.
– Hogy hívják?
- Nem mindegy? Holnap úgyis
visszahozom.
......................
Télen, hidegben megkérdezi a
fiú a lányt:
– Megnézhetlek meztelenül?
– Jó, de nem fogsz fázni?
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Nem lesz vékony ez a fal? – kérdezik a kőművest.
– Nem, erre még tapéta is jön!
Az útépítésen a főnök odamegy
a munkásokhoz:
– Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
– Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.
– Melyik az ember legelnyomottabb testrésze?
– A feneke, mert ketté van osztva, társaságban nem szólalhat
meg, és utoljára olvassa az újságot.
A tanár elõveszi a feladatlapokat
és végigtekint a rémült diákarcokon
–Fiaim! Nagy nap ez a mai! Ma
történelmet írunk!
Bíró a vádlotthoz:
– Kéri a következő kérdést, vagy
megáll három évnél?
Nem szégyen a kopaszság. A
szép arcnak kell a hely.

