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Március 15-i ünnepségek Szovátán

Az 1848-49-es forradalomra
és szabadságharcra való szovátai
megemlékezések március 14-én
kezdődtek az S. Illyés Lajos Általános Iskola diákjainak megemlékező ünnepi kulturális műsorával
a Domokos Kázmér művelődési
házban a következő műsorral:
- emlékezés március 15-re márciusi eseményekről gondolatok,
esemény összefoglalók, visszaemlékezések, szavalatok;
- a VI.A osztályos tánccsoport fellépése;
- a Kossuth kórus fellépése 48as katonadalok és Kossuth nóták;
Március 15-én a római katolikus
templomban celebrált ünnepi szentmisén jelen voltak és együtt ünnepeltek a református és unitárius testvéregyházak szovátai lelkészei és hívei is.
Az S. Illyés Lajos Általános iskolában
az ünnep kapcsán tematikus napot
tartottak, vetélkedőket szerveztek..

A Városháza díszkertjében a szovátai 48-asok emlékére emelt kopjafánál a koszorúzás előtt Péter Ferenc
polgármester és Borbély László miniszter mondott ünnepi beszédet.
„Ma más csatákat kell megvívnunk, mint a negyvennyolcasoknak. Ehhez sem kevés bátorságra
van szükség. Ez a harc sem veszélytelen. Könnyen kitörik a nyakát,
annak ki közösségéért szót emel.
De minden szónál fontosabb a tett.
A közösségnek eredményt hozó
mindennapos munkához már
több bátorság kell, mint a szóhoz.
A felelősségteljes döntéshez, amely
mindig valaki érdekét sérti, több
bátorság kell, mint a sérelmek felpanaszolásához. És mérhetetlenül
több mint a más munkájának lebecsüléséhez, fitymálásához.
Ma már nem kell nagy bátorság
másokról beszélni, életüket, mun-

kájukat megítélni. De mérték kellene! Kellene önuralom és fegyelem.
Kellene a szavak mögé fedezetül a
tett, és kellene a kimondott szóért
a felelősség vállalása. Hát így ítéljük
meg a kimondott szavakat! Hát így
ítéljük meg a bátorságot!” – mondta beszédében Péter Ferenc
A szovátai ünnepségek mindenkori szép jelenete következett, a
felvonulás a fürdőtelepre huszárok
és fúvószenekar vezetésével, ahol a
Petőfi szobornál ünnepi kulturális
műsorra került sor, majd megkoszorúzták Petőfi és Bălcescu
emlékművét. Közreműködnek a
Domokos Kázmér Gimnázium és
Szakközépiskola valamint a szikszói iskola diákjai, a Mezőhavas
népi zenekar és szólistái, a hagyományőrző huszárcsapat.
Este tűzijáték örvendeztette meg
a kicsiket, és nemcsak őket.

Szülőföldön magyarul
pályázat
2012. március 15-től ismét
igényelhetőek a Szülőföldön
magyarul pályázat nevelési, oktatási, tankönyv és taneszköz,
illetve hallgatói támogatásai. A
pályázat célja a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatának megerősítése a
szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.
Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban
részesülhetnek azok a magyar
óvodás és iskolás gyerekek, akik
magyar nyelvű képzésben vesznek részt. A támogatás összege:
22.400 Ft-nak megfelelő RON.
Hallgatói támogatásban részesülhetnek azok a nappali
tagozatos egyetemisták, akik
Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú
vagy magiszteri tanulmányaikat
egészben vagy részben magyar
nyelven folytatják, melynek a támogatási összege: 2.800 Ft-nak
megfelelő RON.
A kérdőívek letölthetőek a
www.szulofoldonmagyarul.ro
honlapról is, de felcímkézett borítékokban hozzáférhetőek, és a
tanulóknak kiosztásra kerülnek
az iskolákban.
A pályázatból kizárják azokat
az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanulókat, akik
a 2012-es tanév első félévében
több mint 50 igazolatlan órát
halmoztak fel.
A kitöltött pályázati íveket a
szükséges iratokkal együtt ajánlva tegyék fel a postán, és a postai
szelvényt őrizzék meg bizonyítékként, hogy időben elküldték
pályázatukat!

Tavaszi nagytakarítás
Ezúton időben szeretnénk tájékoztatni a tisztelt szovátai lakosokat, hogy a közelgő tavaszi
nagytakarítás időszaka alatt az
önkormányzat megszervezi a
kerti és házkörnyéki takarításból
származó hulladék, ágnyesedék
és gaz elszállítását.
Az elszállítást rendszer szerint
szervezzük, ezért arra kérjük a
tisztelt lakosokat, hogy vegyék
figyelembe az alábbiakban közölt
programunkat, így az elszállítást
megfelelő időben tudjuk elvégezni, s nem állnak – csak ebben az
esetben nem állnak – az utcákon
és lakónegyedekben napokig a
kirakott szeméthalmok!
I. szakaszban: április 2 - 6. között a faluban: Parajdi út, Május
1, Pacsirta, Kurta, Szilfa, Juhod,
Rigó, Bánya, Gyár, Tavasz, Sebesd,
Balcescu, Bekecs lakónegyed,
Farkas, Templom, December 22,

Fő út (a Fekete Medve szállóig),
Hársfa, Sómező utca.
II. szakaszban: április 9 - 13.
között a központi részen: Fő út
(a Fekete Medve szállótól felfelé),
Petőfi Sándor lakónegyed, Virág
lakónegyed, M. Eminescu lakó-

negyed, Rózsák útja (a fürdőtelep
kezdetéig – új autóbuszállomás),
Sport, Mester, Géra, Csorgó, Tölgyes, Csendes, Fülemüle, Hóvirág, Patak, Tó, Rakottyás, Kisállomás utca.
III. szakaszban április 16 - 20.

között a szakadáti részen: Akác,
Hosszú, Restád, Kisbükk, Őzike,
Kerekdomb, Mező, Vetés, József
Attila, Hegy, Vadász utca.
IV. szakaszban április 23 - 27.
között a fürdőtelepen: a Rózsák
útja telepi szakasza, Fenyő, Sas,
Nyár, Szarvas, Kicsimező, Patakmajor, Tivoli, Csillag, Nap,
Égerfa utca.
V. szakaszban április 30 - május 4 között Illyésmezőben.
Májustól októberig minden
hónap utolsó két munkanapján
szintén elviszi az önkormányzat a
kirakott kacatot.
Kérjük, ne véletlenszerűen, e
program alapján tegyék ki, hogy
ne szanaszét dobált ág- és kacathalmok díszítsék városunkat!
Köszönjük a megértésüket,
együttműködésüket és az itt mellékelt program tiszteletben tartását!
Fábián Róbert

Emlékezni kell
Immár huszonkét éve történt.
Aki emlékszik rá, részese volt,
ott van még benne a rettenet,
ami akkor hirtelen rázúdult,
s amitől azóta is szabadulni
szeretne. Ott van még benne
annak a napnak és annak az
éjszakának a ragacsa, amibe
akkor azt hitte, hogy végképp
beleragad. Itt már nem jogfosztásról van szó, gondolta akkor,
hanem az életünkről, nemhogy
az övéhez hasonló jogokat nem
ad nekünk a többség, de akár
az életünket is elvenné. Szívesen elvenné, mert zavarjuk őt
nemzeti tudata megélésében.
Zavarjuk jelenlétünkkel, ami
emlékezteti őket, hogy nem
ők voltak ennek a földnek az
urai. Emlékezteti, hogy más
teremtett itt olyan kulturális
értékeket, amelyben ők ma kakukkfiókaként pöffeszkednek.
Emlékezteti őket az ármányra,
amellyel megszerezték, s ezer
év örökségét egy-egy új címkével saját leltárukba vették.
Zavarjuk, mert nem tudunk
lehajtott fejjel járni, nem tudunk magunk közt is az állam
nyelvén beszélni, nem tudjuk
elfeledni, hogy honnan jöttünk
és kik vagyunk. Zavarjuk, mert
emlékezni és emlékeztetni akarunk. Zavarjuk, mint merénylőt az életéért küzdő áldozat,
aki képes visszaütni.
Huszonkét év telt el ama fekete márciustól, és bennünk van
még a rettenet. Nem könnyű
élni vele, de élünk. Elfeledni
meg nem lehet. Nem is szabad.
El kell mondanunk azoknak is,
akik később születtek, akik utánunk jöttek, hogy tudják meg
ők is, mi történt akkor, tudják
meg, hogy mi történt velünk,
nemzeti közösségünkkel, hogy
tanuljanak belőle. Ha lehet tanulni a történelem bármilyen
próbatételéből, mert ez próbatétel volt. Jól megmutatta, hogy
mire képes a zsarnoki önkény,
s jól megmutatta azt is, hogy
van bennünk kiállás, hogy nem
mindenki sunyít, ha tenni kell,
ha a nagy szónoklatoknál többet
kell tenni, és nem bújik mások
háta mögé, vagy nem szökik el,
cserbenhagyva sorstársait.
Emlékeznünk kell, hogy ne
ismétlődhessen soha meg hasonló rettenet. Emlékeznünk
kell, mert ma is vannak, akik
hasonló indulatokat gerjesztenek ellenünk, ma is megpróbálnak elűzni szülőföldünkről,
megpróbálnak elhallgattatni, s
maguknak még hazugabb történelmet írni.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Szilveszter László (szülei: Szilveszter László és Szilveszter Hajnal); Moldovan Adrienn Ottilia (szülei: Moldovan Dumitru és Csata Krisztina); Teodor Adrien Melinda (szülei: Teodor Sándor és Tamási Melinda); Szász Bíró Szabolcs (szülei: Szász
Bíró Levente és Szász Bíró Angéla); Gábor János (édesanyja: Gabor Geta); Szekeres Dániel (szülei: Szekeres Attila és Szász Melinda); Szántó
Szandra (szülei: Szántó Attila Csongor és Szántó Mónika); Szabó János (szülei: Szabó János és Tamás Csilla);
Isten éltesse Őket!

Önkormányzati
határozatok
12. sz. Határozat – egy turisztikai információs központ létrehozásához szükséges dokumentáció elfogadásáról;
13. sz. Határozat – egy turisztikai információs központ tervének és a terv költségeinek elfogadásáról;
14. sz. Határozat – egy 563
négyzetméteres rész leválasztásáról a C.F. nr.51744-es telekkönyvi számú telekről;

Házasságot kötöttek: –
Elhunytak: Szopos Sándor (1948) – Rigó utca 3 szám; Mesaroș Valeriu (1924) – Fő út 170/B szám; Kacsó Attila (1983) – Fő út 77
szám; Tófalvi Katalin (1927) – Csendes utca; Simonfi András (1968) – Illyésmező 41 szám; Szabó Gyöngyvér (1951) – Szováta-Sepsiszentgyörgy;
Nyugodjanak békében!

Tusnádfürdőn tartotta ülését a Székelyföldi Önkormányzati Tanács

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;

Képviselői
fogadóórák
Kerekes Károly parlamenti képviselő április 6-án, pénteken 10
órai kezdettel tartja következő
fogadóóráit Szovátán a Rózsák
útja 2 szám alatt lévő parlamenti
irodájában.

Budapesti
szakmai konferencián
Budapest XIII. Kerület Önkormányzata évről évre meghív az
általa szervezett pedagógiai napok keretében tartott szakmai
konferenciákra erdélyi testvérvárosából, Szovátáról pedagógusokat. Szovátáról két küldöttség
utazott ki, egy óvónőkből illetve
egy tanárokból álló kis csapat,
hogy olyan ismeretekre tegyen
szert, amit itthon majd munkájában hasznosíthat.
Az óvodapedagógia témakörében a többi között a mese és a
drámapedagógia együttes hatásáról volt szó az óvodai nevelésben.
Az iskolapedagógusok megbeszélésén egyebek mellett szó volt
a kreatív iskoláról, az erőszakmentes kommunikációról, illetve
a digitális olvasási stratégiákról.
A különböző előadások, bemutató foglalkozások keretében
mélyülhetnek el szakmájuk szépségeiben a pedagógusok.

Február 24-én Tusnádfürdőn
tartotta ülését a Székelyföldi Önkormányzati Tanács. Az ülésen a
Székelyföldi Önkormányzati Ta-

nács tagjain és vezetőségén kívül
jelen volt a dr. Gémesi György,
a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke valamint

Gyűjtik a vizet a Tivoli-tóba
Szovátán a turisztikai kínálat
bővítésére épített Tivoli-tónál
elkezdték a meder feltöltését.
Az építőknek még ugyan van
néhány tennivalójuk az épületegyüttes körül, de az alkalmas
pillanatot nem szalaszthatják el,
hogy a Cseresznyés hegy oldalából az olvadással lefolyó vizet befogják, hiszen hatalmas mennyiségű
vízre van szükség a tágas meder
feltöltéséhez.
Laurențiu Georgescu építésvezető kérdésünkre elmondta,
hogy a téli szünet után ismét
nekifogtak a munkálatoknak.
Most mindenekelőtt a napozóról
a tóba vezető lépcsőket fogják

elkészíteni, mert azokat a meder
feltöltésének későbbi szakaszában már nem, vagy sokkal nehezebben tudnák elvégezni. Aztán
néhány simításra kerül sor, s azzal részükről készen is lesz.
Az épületsor bekötése a városi
víz-, gáz- és villanyhálózatba már
az önkormányzat feladata lesz. Ő
maga szívesen visszatér majd,
hogy a működő létesítményt kipróbálja, mert a beruházás kivitelezése során szerzett kellemes
emlékek kötik városunkhoz.
Véleménye szerint nyárára feltelik
a tómeder és használatba vehető ez
az új kinek-kinek üdülést, pihenést,
szórakozást nyújtó létesítmény.

Iskolai versenyeken eredményesen
Lezárult az iskolai versenyek első
szakasza és annak kiértékelése. A
2010-2012-es tanévben a szovátai
diákok és azok felkészítői számos
sikert mondhatnak magukénak
helyi, körzeti, megyei és országos
tantárgyversenyeken. Különböző
matematika versenyen jeleskedtek a tanulók. Többek között a
Zrínyi Ilona és a Kobak megyei
szintű matematika versenyeken.
Mindemellett a Magyarországról induló, 3. és 4. osztályosoknak
meghirdetett Brenyó Mihály, pont-

szerző matematika tantárgyversenyen is többen jutottak a döntőbe.
Nemcsak matematikából, hanem
magyar nyelv és irodalom olimpiászokról is büszkén térhettek haza,
mivel díjazottak lettek szavalóversenyeken, a kis nyelvi vetélkedőn, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen és nem utolsó sorban a Mikes
Kelemen tantárgyversenyen is. De
büszkék lehetünk kézilabdacsapatra
is, no meg egy olyan sakkozóra is,
aki jó eredményeket ért el, és éppen
országos versenyre készül.

Kelemen Hunor
szövetségi elnök,
kulturális miniszter, Borbély László
politikai alelnök,
környezetvédelmi
miniszter néhány
parlamenti képviselő és szövetségi
tisztségviselő. És,
persze, a sajtó.
Az ülésen felszólalt Péter Ferenc
a
Székelyföldi
Ö n k o r m á ny z a ti Tanács elnöke,
Szováta polgármestere, Lokodi
Edit Emőke, Maros, Borboly Csaba
Hargita és Tamás
Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. Az aktuális politikai
helyzet értékelése mellett érdekes
előadásokra került sor Horváth

Anna bemutatta az RMDSZ családtámogató és gyermekvállalást
ösztönző cselekvési programját,
Borbély László pedig a Natura
2000-es programban eszközölt
változásokról valamint a Zöld
programmal kapcsolatos aktualitásokról, pályázati kiírásokról
beszélt. A közelgő önkormányzati választásokról is szó esett. Kelemen Hunor véleménye szerint az
RMDSZ önkormányzati képviselőinek a 2008 óta elvégzett munka eredményeire kell alapozniuk,
és tisztességesen el kell mondaniuk a választópolgároknak, miért
fontos a jelenlét az önkormányzatokban és a parlamentben, mit
jelent a szövetség képviselőinek
összehangolt munkája.
Dr. Gémesi György véleménye
szerint közös uniós pályázatok
révén is erősödhetnek a magyarországi és erdélyi önkormányzatok közötti kapcsolatok.

Igényelhető a területalapú támogatás
Március 1 és május 15 között
igényelhető a területalapú támogatás. A kéréseket június 11-ig
fogadják el, viszont ez esetben a
május 15-tôl számított minden
késedelmi napért 1 százalékot
veszít az igénylő a szubvenció
összegéből. A támogatást minden egy hektárnál nagyobb területet használó gazda igényelheti,
harminc árnál nagyobb parcellákra. A területalapú szubvenció
mellett a gazdák kérhetnek támogatást szántóföldi növények,
len, kender, dohány, komló, valamint cukorrépa termesztésére.
Mindemellett a hátrányos helyzetű övezetekben, hegyvidéken

gazdálkodók is további támogatásokra jogosultak.
Ebben az évben, a személyi igazolványon, annak másolatán és a
bankszámlakivonaton kívül, egy
önkormányzati bizonylatra is
szükség lesz.
A földtulajdonos a polgármesteri hivatalban igényelheti
a szükséges iratokat, amelyre
felkerül a terület mérete, kódja és annak a fizikai blokknak a
száma, amelybe tartozik. A polgármester és a közjegyző aláírása
mellett, még egy mezőgazdasági
szakember aláírására is szükség
van, igazolva, hogy az adatok
valósak.

Kis tehetségek vetélkedője
A tehetség már egész piciny korban megmutatkozhat, s ha igen,
akkor arra vigyázni kell, hogy
mihamarább kibontakozhasson,
vallják azok az óvodapedagógusok, akik hagyományt teremtettek Szovátán az óvodás gyerekek
tehetségkutató, tehetségbemutató
seregszemléjének.
Idén immár hetedik alkalommal
szervezték meg a kis tehetségek
vetélkedőjét. A vetélkedő március
9-én a szovátai Domokos Kázmér
művelődési központban zajlott le.

A gyerekek négy műfajban mérhették össze tudásukat, tehetségüket, amely szavalásból, mesemondásból, éneklésből és táncból állt.
A Művelődési Központban a környék legtehetségesebb óvodásait
látták vendégül a szervezők, akik
közül első helyet Szovátáról a Bagolyvári Óvoda, második helyet a
3-as óvoda, harmadik helyet pedig
sóváradi óvoda ért el. A szülök kifejezték tetszésüket a kis tehetségek
produkciója láttán és elégedettségüket a szervezéssel kapcsolatosan.

autoritatea publică locală
Lansarea campaniei de primire a cererilor de plată
pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr.12 – privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici
aferenţi realizării obiectivului de
investiţii „Crearea unui Centru
Naţional de Informare şi Promovare Turistică în localitatea
Sovata”;
Hotărârea nr.13 – privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Crearea
unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în
localitatea Sovata”;

Agenția de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA)
a lansat campania de primire a cererilor de plată pentru
schemele sau măsurile de sprijin
pe suprafaţă 2012. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe
suprafaţă, fermierii trebuie să
depună la Primărie, până la 15
mai, o singură cerere de plată.
Pentru cererile de plată depuse
după 15 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi
lucrătoare de întârziere, iar după
11 iunie solicitarea nu mai este
admisă la calculul plăţii pentru
anul în curs. Pentru plată sunt
eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, for-

mate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În
cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al
arbuştilor fructiferi, suprafaţa
minimă a parcelei trebuie să fie
de 0,1 hectare. Și anul acesta fermierii vor completa declaraţia
de suprafaţă necesară solicitării
sprijinului pe suprafaţă restul actelor necesare fiind: copie BI/CI,
dovadă cont bancar activ, adeverinţa care atestă utilizarea terenului, conform înscrisurilor din
Registrul Agricol al localităţii pe
raza căreia este situată suprafaţa
utilizată. Fermierul care solicit
sprijinul…
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Rotary Club Sovata sprijină elevi
”Doresc să ajung în clasa a
IX-a”este denumirea proiectului inițiat de Rotary Club
Sovata, proiect prin care se
dorește sprijinirea elevilor
de clasa a-VIII-a, cu rezultate remarcabile la învățătură,
dar cu situație materială precară, pentru a oferi acestora posibilitatea continuării
studiilor într-o altă localitate. Președintele Rotary Club
Sovata, Ilie Covrig, ne-a relatat faptul că încearcă să armonizeze proiectele clubului
cu organizațiile umanitare și
inițiativele naționale, aceste
programe vizând în special
tinerii.
Pentru stabilirea bursei
au fost luate în considerare

prețurile din Târgu-Mureș,
respectiv
Odorheiul-Secuiesc. Astfel s-a ajuns la o sumă
cuprinsă între 900 și 1000 de
euro, sumă care va fi acordată
elevului câștigător. Am aflat
deasemenea că cea mai mare
parte a acestei sume este deja
disponibilă întrucât, pe parcursul anului trecut, clubul
a realizat câteva acțiuni de
strângere de fonduri cu ocazia Festivalului Baloanelor
cu aer cald organizat la Câmpul Cetății sau a Festivalului
Sarmalelor de la Praid. Banii
strânși au fost depuși într-un
cont bancar. Clubul are mulți
susținători și speră ca acest
lucru să nu se schimbe nici pe
viitor.

Se acumulează apa în Lacul Tivoli
Sovățenii la competiții de schi alpin

Hotărârea nr.14 – cu privire
la dezmembrarea terenului intravilan în suprafaţă de 563 mp,
înscris în C.F. nr.51744 Sovata,
nr.cad.563.
Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală Nr. 155.
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Anul 2012, an bisect
Anii bisecți sunt anii în care
luna februarie are 29 de zile în
loc de 28 de zile, iar anul per total
366 de zile în loc de 365 de zile.
Ziua suplimentară este necesară
aproximativ o dată la 4 ani din
cauză că perioada de rotație a
Pământului în jurul Soarelui nu
este un număr întreg de zile, ci
este de 365,2422 zile. Fără această zi suplimentară anotimpurile
ar începe să se deplaseze față de
calendar, astfel încât în aproximativ 700 de ani luna iulie ar fi o
lună de iarnă în emisfera nordică.
Pentru o aproximare mai bună
a perioadei de 365,2422 regula
exactă din calendarul Gregorian
este: Un an este bisect dacă este
divizibil cu 4, exceptând cazurile
când este divizibil cu 100 fără a fi
divizibil cu 400. Urmând această
regulă durata medie a anului calendaristic este de 365,2425 zile
care este o aproximație destul de
bună.
Anul bisect poate părea neplăcut poate doar celor născuți pe
29 februarie, care astfel își serbează ziua de naștere odată la
patru ani, fiind felicitați deci, cu
această ocazie, doar din patru în
patru ani. Tot atunci însă, aceste
persone poate încearcă senzația
că deasupra lor timpul trece mai
încet, fiind mult mai tineri chiar
decât persoanele născute cu doar
o zi mai târziu, pe 1 martie.
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Cu scopul diversificării ofertei
turistice a orașului nostru s-a
început acumularea apei în bazinul nouconstruit al Lacului Tivoli. Constructorii mai au ceva
de lucru, dar nu pot pierde ocazia de a aduna apele provenite
din topirea zăpezii de pe Vârful
Cireșelul, fiind nevoie de o masă
imensă de apă pentru umplerea
acestui bazin.
Laurențiu Georgescu, coordonatorul lucrărilor, răspunzând
întrebării noastre, ne-a informat
că, după pauza de iarnă, muncitorii au reînceput munca. Vor fi
realizate, cu prioritate, treptele
care conduc de pe zona de plajă
în lac deoarece, după umplerea

bazinului, acest lucru ar fi mult
mai dificil de efectuat. Urmează apoi câteva retușuri, iar din
partea lor, construcția ar fi și
terminată. Sarcina racordării
construcției la sistemul de apă,
gaz și electricitate revine Primăriei. Inginerul ne-a asigurat că se
va întoarce personal, cu plăcere,
pentru a se bucura de această
zonăde agrement, deoarece multe amintiri frumoase îl leagă de
orașul nostru. Potrivit părerii
sale, până la sosirea verii, bazinul lacului se va umple, iar localnicii și turiștii vor putea veni aici
pentru recreere, relaxare, odihnă, distracție...

Locul I. la Cupa României de haltere
Secția de haltere a Clubului sportiv
Lacul Ursu Sovata a participat cu
doi concurenți la turneul de calificare în cadrul Cupei României de
haltere dedicate juniorilor organizat
la 13-17 martie la București.
Elevii antrenorului Zsombori Levente au luat un aur și un loc de IV.
Lőrinczi István concurând la categoria de 62 kg a cîștigat locul I.
cu un total de 225 kg (de fapt și la
smuls și la aruncat a terminat pe
locul I. cu 103 și 122 kg).
Katona Róbert la categoria 56 kg a
reușit locul IV. cu un total de 185 kg.

La final de iarnă au fost organizate două întreceri de schi
în Ținutul Secuiesc. În cadrul
acestora sovățenii, și nu numai, și-au putut demonstra
pregătirea și măiestria stăpânirii acestui sport.
Sâmbătă, 25 februarie sadesfășurat a cincea ediție
a ”Cupei Bogdan” la schi alpin pentru amatori. În ciuda
vântului puternic, au participat mulți schiori din TârguMureș, Gheorgheni, Sovata.
Concursul, potrivit domnului
Székely Béla - organizatorul
acestuia, s-a bucurat de un
mare succes și speră că anul
viitor vor fi nenumărați amatori interesați să participe și la
cea de a șasea ediție. La concursul organizat cu sprijinul
”Casei de vacanță Bogdan”
în colaborare cu Organizația
Garbonciás din Târgu-Mureș
participanții s-au întrecut
pe categorii de vârstă, respectiv grupe de fete, băieți.
Vom aminti aici doar numele ocupanților locului întâi,
dar vă asigurăm că, dintre
cei participanți, nimeni nu a
plecat cu mâinile goale. La categoria fete născute între anii
2004-2006, au fost două premii I: Nagy Krisztina și Faur
Blanka, iar la băieți aurul a
fost câștigat de Budai Róbert.
Cea mai iscusită concurentă,
categoria 2001-2003, a fost
Faur Anita, iar la băieți Pop
Alexandru. Următoarea categorie de vârstă a fost a celor
născuți între 1998-2000. Aici,
pe treapta cea mai înaltă a podiumului s-au urcat Baróthi
Krisztina și sovățeanul Hegyi
Balázs. Câștigătorii categoriei de vârstă 1995-1997 au fost:
Fülőp Zsofia și sovățeanul
Biró Tamás. La categoria
1973-1994, aurul a fost luat

de Bod Szeréna, respectiv Kádár Balázs, iar în categoria celor născuți înainte de 1973 de
Nagy Andrea și Baráti Zsolt.
Anul acesta, pentru a patra
oară, a fost organizat concursul de schi alpin, ”Cupa
Sovata”. Poate și datorită vremii deosebit de frumoase s-au
înscris numeroși participanți,
mai precis 51, dintre care 48
au și finalizat cursa. Învingând
obstacolele, deopotrivă adulți
și copii și-au etalat măiestria
și talentul, depășindu-și chiar propriile recorduri.
Cea mai tânără câștigătoare
a premiului I (din categoria
celor născuți după anul 2004)
a fost Dávid Beáta. Dintre cei
născuți în anul 2003, primul
loc a fost ocupat de Dőngőlő
Tóth Henrietta, iar locul al
doilea de Benkő Orsolya. Din
categoria celor născuți între
2001-2003, locul I a fost ocupat de Lakatos Nimród, locul
II de Szász Olivér, iar locul
III de Szabó Raymond. Din
categoria celor născuți între
1998-2000, premiul I i-a fost
oferit elevului Szász Szabolcs,
premiul II elevului Nagy
Emil, iar premiul III elevului
Zsigmond Gergő. Dintre fetele născute între 1995-1997,
prima a fost Káli Bettina, în
timp ce băieții s-au clasat astfel: locul I- Lackó Botond, locul II- Fazakas Tamás și locul
III- Dan Raymond. La categoria adulți-bărbați, Muntean
Dragoș s-a situat pe locul I,
urmat de Kakucs Andris și
Fazakas Tibor.
Toți cei înscriși au primit
diplome de participare. Organizatorii speră să poată organiza și în viitor ”Cupa Sovata”
și ca numărul de participanți
să fie și mai mare.

Pagină realizată de Domokos Maria
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A Sóvidék televízió új heti műsorszerkezete
Kezdési óra
11,00

Hétfő
- Nótacsokor (ism.)
- Híradó II. (ism.)

Kedd

Szerda

Csütörtök

- Nőnek lenni jó/
- Sóvidéki összeállítás - Sportszerda (ism.)
Kulturális életünk (ism.) (ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Híradó II. (ism.)

Péntek

- Székelyföldmagazin - Hargita magazin (ism.)
(ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Székelyföldi Aktuális
(ism.)

17,00
18,00

21,00

- Híradó II. (ism.)
- Híradó II: (ism.)
- Híradó I.
- Híradó I. (ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Kívánságműsor (ism.) - Sóvidéki összeállítás - Nőnek lenni jó/ - Visszapillantó (ism.) - Sportszerda (ism.)
(ism.)
Kulturális életünk

- Nőnek lenni jó/Kul- - Visszapillantó
turális életünk
- Híradó II. (ism.)
- Híradó II. (ism.)

Rólunk nekünk! Ezzel a jelszóval
indult az a televízió, amely azt a célt
vállalta fel, hogy heti rendszerességgel szolgáltat műsort az e vidéken élő
embereknek. Sóvidék televízió néven
a sóvidéki embereknek kíván tükröt
mutatni úgy, hogy a képernyőről
ünnepi arcuk mellett mindennapi
életük is visszatükröződjön, ám arról is essen szó, ami ma már nem is
látható, de része volt múltunknak és
hozzátartozik kultúránkhoz.
Nem kis feladat ez, de szép kihívás, aminek immár ötven hete
próbálunk megfelelni.
Az ötven hét már majdnem egy
kerek év. Tavasztól tavaszig úgy
telt el, hogy a nulláról indultunk,
és semmi fogódzónk nem volt
hozzá, csupán a bizakodásunk, de
azért elindultunk, s tán haladtunk
is egyet az ismeretlen úton. ha

- Sportszerda
- Híradó I. (ism.)

visszatekintünk a meg tett távra,
nem találunk sok okot a szégyenkezésre, de sejtelmünk támad arról, hogy előttünk még sokkal nagyobb az út, amit ha bejárhatunk
Önöknek is öröme telhet benne.
Most egy olyan ponthoz érkeztünk, amikor néhány változást
eszközölhetünk a műsorunkban.
Táblázatba foglalva megpróbáltuk áttekinthetővé tenni a heti
műsorstruktúránkat, amely helyi
készítésű műsorokkal bővül, de
színesebbé válik néhány máshol
készült műsor átvételével is.
Sorolom a változásokat. E héttől
kezdődően hetente két alkalommal – szerdán és szombaton – jelentkezünk friss híreinkkel. nemrég indult Nőnek lenni jó című
műsorunkat váltva, kéthetente jelentkezik Kulturális életünk című

Szombat

- Múzsa/Portré/Képek a falon (ism.)
- Székelyeknél ég a
lámpis

Nótacsokor

Kívánságműsor

- Híradó II.
- Múzsa/Portré/
Képek a falon
-Székelyföldimagazin(ism.)
- Hargita magazin (ism.)

- Heti hírösszefoglaló
- Székelyeknél ég a
lámpis (ism.)
- Heti összefoglaló:

- Székelyföld magazin - Hargita magazin
- Híradó II. (ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Híradó I. (ism.)
- Sóvidéki összeállítás
- Székelyföldi Aktuális

beszélgető-műsorunk. Rendszeresen jelentkezünk sóvidéki személyiségeket bemutató Portré című
műsorunkkal, amelyet művészeti,
művelődési műsorokkal váltunk;
egyelőre a Képek a falon cíművel,
amelyben egy-egy családi otthon
falán függő képekről beszélgetünk
azok tulajdonosaival.
Az elsősorban fiataloknak szánt,
már kipróbált Kívánságműsor mintájára a nótakedvelők számára is indítunk április első hetétől egy kívánságműsort Nótacsokor címmel.
Vasárnap heti hírösszefoglalóval
szolgálunk, majd estébe menően
összefoglaljuk heti műsorainkat.
Mindezek mellé rendszeresen
jelentkezünk mások által készített műsorokkal is, a Székelyföldi
magazinnal, a Hargita magazinnal, a székelyföldi Aktuálissal (mi

Vasárnap

is készítünk Aktuális címmel műsorokat, ezért a székelyföldi megkülönböztetés), a Székelyeknél
ég a lámpissal, amelyek az információszolgáltatáson túl a közös
Székelyföldben való gondolkodásunk megerősítését szolgálják.
A heti műsorunk szerkezetét
úgy terveztük, hogy naponta a
híradón kívül egyetlen műsorunk
se ismétlődjön, hogy aki egyetlen
nap folyamán követi őket, mindig
újat találjon. Ha viszont a hét különböző napjain, de ugyanabban
az órában ül le a képernyő elé,
szintén mindent megtaláljon.
Aki híradónkra kíváncsi, hétfőtől szombatig minden nap 18
órától megtekintheti (Már említettem, hogy szerdán és szombaton vannak új hírek, a többi napon ezeket ismételjük – a szerdait

• Sóvidéki összeállítás
(ism.)
• Nőnek lenni jó/ Kulturális magazin (ism.)
•Múzsa/Portré…(ism.)

Híradó I-gyel, a szombatit pedig
Híradó II-vel jelöltem.).
Fő műsorainkkal mindig este 21
órától jelentkezünk.
Még annyit, hogy a Sóvidéki
összeállítás cím olyan műsorokat
foglal magába, amelyekkel szombatonként eddig is jelentkeztünk, s
amelyekben igyekeztünk a sóvidéki embereket a maguk valójában
megmutatni, a sóvidéki településeket gondjaikkal és sikereikkel,
múltjukkal és mai arcukkal megjeleníteni, értékeiket feltárni.
Ha a fenti táblázatot megőrzik és
kézügyben tartják, egy újabb műsorbővüléssel járó változtatásig ennek alapján könnyebben követhetik
műsorainkat.
Jó szórakozást a Sóvidék televízió társaságában!
Molnos Ferenc

Székelyföldi megyék közös rendezvényeiről döntöttek

Ismét egy munkamegbeszélés
Kovászna, Hargita és Maros megyei elöljárók között. Kovászna
megyét Tamás Sándor és Pásztor
Csilla, Hargita megyét Borboly
Csaba, Isán Csongor, Miklóssy
Enikő és Katona Nóra, Maros
megyét pedig Péter Ferenc képviselte.
Székelyföldi megyék ez évi
közös programjairól, rendezvényeiről, kiadványairól döntöttek
március 6-án Csíkszeredában.
A lista hosszúra sikeredett.
Érdekes programokat, rendezvényeket, kiadványokat ígér. A

rendezvények közül némelyek
ismerősek már a korábbi évekből, mikor még nem sorakoztak
fel mögéjük együtt a székelyföldi
megyék, mások már az együttműködés jegyében születtek, s
megint mások az újdonság varázsával hatnak.
Idén a következő közös rendezvényekre kerül sor:
- Grafikai Biennálé (május 18.
– Sepsiszentgyörgy)
- Fotóbiennálé (vándorrendezvény)
- Székelyföldi Napok (május 18-

25. – mindhárom megyében,
javasolt kezdés Sepsiszentgyörgyön és befejezés Bekecstetőn)
- Székely Vágta (július 14-15.
– Pincetető)
- Aquarius borvízfesztivál
(június 4. – Csíkszentkirály)
- Székelyföldi Fúvóstalálkozó
(május 12. – Réty)
- Székelyföldi Népzenei tábor (augusztus 13-19. – Sepsibesenyő)
- Székelyföldi Színjátszótábor (június
8-15. – Setétpatak)
- Perkői Gyermek
és Ifjúsági Néptánctalálkozó (június 3.
– Perkő)
- Ezer Székelyleány Találkozó (július 7. – Csíksomlyó)
- Regionális Tűzoltóverseny (július 1-15. – több
helyszínen)
- Székelyföldi Fogathajtó-verseny
(július
– Karcfalva)
- Székelyföldi Sportgála
(december 2o. – Csíkszereda)
- Székelyföldi Civil Fórum (október-november)
- Székelyföldi Biciklis
Körverseny (augusztus)

- Székelyföldi Akadémia
- Székelyföldi Vadásznapok (ősszel
– javasolt helyszín: Szováta)
- Sikeres Székelyföld konferenciasorozat
- Székely hétvége (május 19-2o.
– Erdővidék)
- Székelyföldi Családok Napja
(május)
- Magyar Összetartozás Napja
(június 4.)
- Közös Tanácsülés (május 9. 12

óra – Szent Anna-tó
- Jelképek a Székelyföldön – címerek, pecsétek, zászlók
- Székely tankönyv
- Mesés Székelyföld
- Pesty Frigyes helységnévgyűjteménye: Székelyföld és térsége
- Székelyföldi Eseménynaptár
- Székelyföldi civil szervezetek
katalógusa
- Ismertető film Székelyföldről (a
francia TV5 stábja)

hírek, információk
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Gre en C lub Ne t Wor k i ng – Zöld Klub - hálózat
Az elmúlt nyáron indult útjára az a Green Club Net Working nevű nemzetközi program,
amely 12 állomáson át a fiatalok
számára szervezett érdekes programokkal több önkormányzat
és civil szervezet együttműködésével próbál tenni a környezet-és természetvédelem területén. Résztvevői: Budapest XIII.
Kerületi Közművelődési Nkft.
(szervező), Nagy Terv Egyesület,
Egyesület a Környezetegészségügyért, Bécs-Floridsdorf kerület
(Ausztria), Varsó-Ochota kerület
(Lengyelország), Kassa-délváros
(Szlovákia) és Szováta város önkormányzatai (Románia).

E program keretében március
2-8. között megrendezésre került
egy ifjúsági találkozó Miskolcon.
Szovátát 1 tanár (Károly Ilona) és
12 diák (Kelemen Zoltán, Kacsó
Lehel, Siklódi Laura, Dobri Emőke, Birtók Huba, Izsó Beáta, Jakab
László, Simó Róbert, Dósa Ilona,
Poloțca Robert, Suciu Mădălina,
Furnea Monica Manuela) képviselte. Minden nap egy addig ismeretlen helyet látogattunk meg,
kezdve az Aggteleki Csepkőbarlangtól Lillafűred látványoságáig
vagy a Szilvásváradi Méngazdaságig mind-mind új élményt
nyújtottak a táborozóknak.
Mindezek mellet új barátokra is

szert tettünk, egy hét alatt igazi kis
csapatszellem alakult ki közöttünk.
A barátságok erősítése érdekében
különböző csapatépítő tevékenységeken vettünk részt közösen az osztrák és magyarországi barátainkkal.
A Miskolctapolcai barlangfürdőben
való fürdés vagy a Hámori-tó körüli
séta csak erősítette bennünk az elhatározást, hogy minél jobban kell
óvjuk a környezetünket.
Magam és a kiránduló társaim
nevében is elmondhatom, hogy
egy élménydús, tapasztalattal teli
kirándulást tudhattunk magunkénak, ami életre szóló emlék maradt
mindanyiunknak.
Siklódi Laura

Az elmúlt hónapok során többször is olvashattunk, hallhattunk
Zöld Klub – hálózat a környezetvédelemért programról: a szovátai erdei táborról a Sóvidék TV
forgatott kisfilmet, a Szovátai
Hírmondó és a közösségi oldalak többször hoztak tudósításokat beszámolókat a különböző
szakaszok résztvevőitől. Lám,
Siklódi Laura is e program egy
szakaszán való részvételéről fogalmazta rövid beszámolóját.
A program keretében újabb
rendezvényként a szervezők
most meghírdettek egy képzőművészeti versenyt, amelyen városunkból bárki részt vehet.
A művek elkésztéséhez kiindulási ötletként: az alkotások, művek választ adhatnak a következő kérdésekre:
- mit tehetek én, te, mi, a barátaim, a családom közvetlen környeztünk és e tetteink által az
egész föld állapotának javítására?
- mi az, ami mindegyikünk kis,
jelentéktelennek tűnő tetteként,
és ami időben, térben a föld teljes
lakosságára, kivetítve, kiterjesztve gyökeres változást, javulást
hozhatna az globális problémák
megoldására?
- környezetvédelmi ötletek, elképzelések, javaslatok megjelenítése, bemutatása különböző művészi,
kézművességi technikák által?
Alkalmazható technikák, elvárások:
- nincs megkötés: lehet fotó,
rajz, festészet, szobrászat, kol-

lázs, stb., határt a (környezetbarát) fantázia szab,
- elkészítésének ne legyen környezetromboló hatása;
- szállítható és kiállítható legyen;
- előnyt élveznek a természetes
és az újrahasznosított anyagokból, hulladék felhasználásával
készült alkotások;
A műalkotások benyújtási ideje: 2012. március 1. - április 30.
Határidő: 2012. április 30.
A testvérvárosok/kerületek az
általuk kiválasztott 27 műalkotást Budapestre szállítják, ahol
június 1-től kiállítás keretében
kerülnek bemutatásra.
A művek az alkotók 3 korcsoportjára osztva kerülnek értékelésre, 27 nyertes kerül kiválasztásra minden résztvevő városból:
- 9 általános iskolás (6-14 év)
- 9 középiskolás (15-18 év)
- 9 felnőtt (19 év fölött)
Díjazás: A nyertesek (4x27 fő)
részt vesznek a Zöldklub Hálózat projektzáró rendezvényének
programjain, Budapesten május
31 –június 3 között, amely a kiállítás ünnepélyes megnyitója
mellett díjmentes kirándulást,
kulturális és városnéző programot biztosít ebéddel és vacsorával együtt a résztvevőknek.
Várjuk minden kedves érdeklődő
jelentkezését, további információkat a Városházán az 5 sz. irodában
vagy a 0762 254729 telefonszámon
kérhetnek az érdeklődők.
Kiss János

Elfogadta a Képviselőház a Sapientia EMTE akkreditációját
Nemcsak a diákokat, de minden sóvidéki és erdélyi magyart
érdekelhet a hír, hogy az RMDSZ
több éves politikai küzdelme
nyomán február 28-án a Képviselőház elfogadta a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációjára vonatkozó
törvénytervezetet. Ezzel lezárult
a tudományegyetem akkrediációs folyamata, azaz létrejött a
jogi személyiséggel rendelkező,
anyanyelvű, alapítványi Sapientia Tudományegyetem.
A Sapientia akkreditálása azt
jelenti, hogy az egyetemet teljes
jogú felsőoktatási intézményként
ismerik el, és joga lesz többek
között államvizsgát szervezni.

Eddig az EMTE diákjai csak más
romániai felsőoktatási intézményekben államvizsgázhattak. Az
akkreditáció másik hozadéka,
hogy az egyetem mesterképzést
is indíthat.
A Sapientia EMTE 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit a
magyar kormány támogatásával,
a felsőoktatási intézménynek
Kolozsváron, Marosvásárhelyen
és Csíkszeredában is vannak
karai. A magyar kormány és az
Országgyűlés 1999-ben döntött
úgy, hogy támogatja az önálló
erdélyi magyar egyetemi oktatást, és létrehozza a magyar
tudományegyetemet. Az ehhez
szükséges forrásokat a Magyar

A barátság jegyében
Márciusban a Szikszói Szepsi Csombor
Márton Gimnázium
mintegy harminctagú küldöttsége öt
napig a szovátai testvériskola tanárainak
és diákjainak a vendégszeretetét élvezte. A közös program
része volt a március
15-i ünnepségen való részvétel.
A szikszóiak magukkal hoztak egy
tiszafacsemetét, amelyet a barátság
jegyében március 15-én a Domokos

Kázmér Iskolacsoport udvarán elültettek. A 4000 évig is elélő tiszafa a
hosszú barátság jelképeként áll majd
a szovátai iskolaudvaron

Köztársaság 2000. évi költségvetéséből különítették el.
Ám innen még hosszú volt az
út az egyetem hivatalossá tételéig. A román politikum nem
repesett az örömtől, hogy magyar egyetem jön létre, s minden
eszközzel akadályozta az akkreditálási folyamatot. A magyar
érdekvédelmi
szervezetünkre
hárult a feladat, hogy az ellenséges fogadtatást letörje, s bizony
minden lépésnyi előrehaladásért
keményen meg kellett harcolnia.
Kormányzati részvétel nélkül ez
sem sikerülhetett volna, hiszen
a Sapientia akkreditációjáról korábban koalíciós megállapodás
született.

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) 2010 júliusában jóváhagyta
a Sapientia intézményes akkreditációját. Az akkreditációs felmérések során bebizonyosodott,
hogy az EMTE teljesíti az összes
kritériumot, ezért az ARACIS tizennégy szak, valamint az intézmény akkreditációját javasolta.
A román kormány tavaly szeptember 1-én fogadta el a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációjára vonatkozó
törvénytervezetet.
A jogszabálytervezet a Kormány
döntését követően került a Parlament két házába, végső elfogadásra. A Szenátus plénuma 2011.

december 6-án döntött jelentős
többségi szavazattal a Sapientia
Egyetem akkreditálása mellett.
A Képviselőház tanügyi bizottsága idén, február 21-én elfogadta
a Sapientia Tudományegyetem
akkreditációját és létrehozását
kezdeményező kormányhatározatot. A jogi bizottság kedvező
véleményezésével ellátott törvénytervezet 28-án került a Képviselőház plénuma elé, amely e
kérdésben a döntő ház. Az által,
hogy a Képviselőház elfogadta
az erről szóló törvénytervezetet,
az államelnök ellenjegyzésével a
felsőoktatási intézmény akkreditációja befejeződött.

Köszönet a támogatóknak!
A BKE legutóbbi vezetőségi
gyűlésén elemezték a január 28i farsangi báljuk tanulságait.
A mintegy 15o fő résztvevő
jól szórakozott, sikeres bál volt
az idei is.
Ezúton köszönjük meg a
szponzorok támogatását:
Royal pizzázó, Szarvas pizzázó, Bokor Rozália, Tarr Enikő,
Fülöp Hadasa, Györffi Edit,
Kaffai Kálmán, Kilyén Piroska,
Sylvania üzlet, Kakucs gyógy-

szertár, Elixon üzlet, Kovács Mózes, Derzsi Ferenc, Bucur Emőke, Nyitra Andrea, Béres Ilona,
Suciu Éva, Lőrintz Gabriella,
Tatár Anikó, Borház, Mogyorós
szálló, Danubius, Teleki Oktatási
Központ, Fazakas Zoltán, Fazakas János, Bokor Imola, György
Zoltán, Bokor László, Király Csaba, Márton Béla, Kusztos Endre,
Kuti Botond, Bocskay Vince,
Siklodi Zsolt, Dósa húsüzem,
City taxi, Bravo taxi, Guta taxi,

Relax taxi, HEBA taxi, Farkas
Éva, Elekes Kinga, Fülöp Judit,
Molnos Ferenc.
A vezetőségi gyűlésen az év
további rendezvényeit vitatták meg, többek között azt is,
hogyan lehetne még jobban
népszerűsíteni, hírdetni az előadásokat, a könyvbemutatókat,
az Intermezzo fellépéseit, az
irodalmi évfordulós megemlékezéseket.
Mester Zoltán
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kultúra
Illatos szép tavasz

András éppen elvégezte a szántást, mikor idehozta a langyos tavaszi szellő a déli harangszó hullámos hangját a határba.
Levette a kalapját, keresztet vetett, azután elmormolt egy miatyánkot.
Azalatt a Sárga mohón legelte a
szántás melletti füvet.
– Na, Sárga, gyerünk haza!
– mondta András, mikor elvégezte a miatyánkot. – Máma otthon
esszük meg az ebédet.
Azzal kifogta a Sárgát az ekéből
és belefogta a kocsiba.
Lassan, komótosan, megfontolva tett-vett. Nem igen volt mehetnékje hazafelé.
Igaz is olyan szép a tavasz itt
kint a határban. Minden merő ragyogás. Az ég kékje, a nap aranya,
a rétség üde zöldje, a szántóföld
zsíros feketéje, minden meleget,
ébredést, életet sugároz.
Olyan nyújtózkodhatnékja van
ilyenkor az embernek.
Nem jó bent ülni a konyhában
a déli tűzhely mellett, mikor itt
a szántóföld végiben a virágzó
mandulafa olyan, mint egy hófehér sátor. Mennyivel jobb volna
ebédelni az alatt.
András oda is állt a virágbaborult mandulafa alá s pipára tömött.
Nem igen volt pipázhatnékja,
csak azért piszmogott vele, hogy
ezzel is nyújtsa az időt, hátha
azalatt Mari meghozza az ebédet,
aztán ketten leülnek szépen ide
a zöld gyepre, a virágsátor alá, a
meleg napfénybe, ebbe a mindent
betöltő, fenséges ragyogásba.

Nincs az a királyi étkezőterem,
amelyik különb ennél.
Mennyezet a kék égbolt, lámpa
a nap. Asztal a zöld bársonygyep,
amelyen egy egész virágzó fa a
bokréta.
– No bizony, jó is volna itt ebédelni – gondolta András és a falu
felé pislogott, vajon Mári nem
hozza-e az ebédet?
Hát bizony András nem hiába
pislogott, mert Mári ott jött már
nem messze a poros tagúton,
hogy csak úgy libegett-lobogott
kék festőbeli szoknyája és piros
fejkendőjének a csücske.
– Az ám, már itt is van! – örvendezett András és zsebre vágta a
pipát, aztán oda lépett a Sárgához
s rápaskolt a nyakára.
– Na, Sárga; még egy kicsit
nem megyünk haza! – Leoldotta
az egyik istrángot s fölcsapta a
ló hátára. – No, legelj addig itt a
parton – mondta, aztán Mári felé
fordult.
– Éppen haza készültem, de láttam, hogy jössz!
Mári odaért, letette a kosarat a
fa alá és rámosolygott az urára.
– Én meg azt hittem, hogy nem
végez délig, hát, mondok, kihozom az ebédet.
András végigsimogatta tekintetével az asszonyt s leült a kosár
mellé.
– No, gondos, rendes nő – gondolta, de nem mondta. Fennhangon csak ennyit mondott:
– Mi jót hoztál, anyjuk?
– Tojásos kolbászt, meg görhönyt.
András igen szerette a tojásos

kolbászt is, meg a görhönyt is,
ámbár mindegyik olyan nehéz
étel, hogy városi embernek a
gyomrát egy hétig megfeküdné.
Különösen a görhöny! Zsírral,
meg sóval gyúrt pogácsa ez és
olyan kemény, hogy ha valakit
hátba dobnának vele, azt hinné,
hogy kővel dobták meg.
Hanem András éppen ezért szerette. Mert volt rajt mit emészteni.
Aztán rágni kellett s András nagyon szeretett rágni, mert olyan
fogai voltak, mint a komondornak. A vasszeget el tudta harapni.
András már előre nyelt. Hát
még mikor az asszony kirakta az
ételt a gyepre.
– Itókát hoztál-e?
– Azt is hoztam! – felelt az
asszony, és előkerült a pintes
üveg is.
– Derék asszony vagy! – mondta
András és nekilátott az evésnek.
– Egyél te is! – biztatta az
asszonyt.
De az csak csipegette az ételt.
Szemérmesen, kényesen. Pedig
az ura váltig biztatta.
– Mind elfalom előled! Egyél
szaporábban!
– Elég ez nekem! – szabódott az asszony. – Nem vagyok
nagyétkű.
– Hát ott bent mi újság? – érdeklődött András.
– A faluban?
– Ott hát!
– Nincs semmi, hanem annál
több van Pesten.
– Ki mondta?
– A Komármé adott egy újságot,
hogy azt mondja, olvassam csak,

Tatai könyvadományt kapott a szovátai városi könyvtár

2011 őszén a Kölcsey Ferenc
Alapítvány pályázatot hirdetett
„Testvérkönyvtár” címmel hazai könyvtárak számára, hogy
könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A pályázat
keretében a pályázónak vállalnia
kellett, hogy az elnyert összegből
értékes tartalmú szépirodalmat,
szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből, amennyire lehet, a part-

ner igényelnek megfelelően.
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vezetője, Márkusné
Sinkó Ildikó igazgató levélben
kereste meg a szovátai önkormányzatot azzal az ajánlattal,
hogy sikeres pályázat esetén
megpróbálja a magyar könyvpiacon megtalálható kínálatból
pótolni a szovátai városi könyvtár állományában mutatkozó
hiányosságokat. Sikeres pályázata eredményeképpen 150.000
Ft értékben tudott vásárolni és

Lőrintz Gabriella révén Szovátára juttatni
olyan könyveket, amelyekre
igen nagy szükség van: kortárs
magyar szerzők
próza és versköteteit, történelmi vonatkozású
valamint alap
kézikönyveket, szótárakat,
nyelvészeti, helyesírási témájú
szakkönyveket.
A csokorral
díszített dobozok felbontásakor öröm volt látni a szebbnél
szebb és értékesnél értékesebb
kiadványokat. Valamennyi kötet
hiánycikknek számított mindeddig a városi könyvtárunkban.
A tatai adomány révén a szovátai olvasóközönség jópár olyan
könyvhöz jutott hozzá, amelyről
csak hallott, de mindeddig sosem vehette kézbe.
Magam is szívesen fogom forgatni
őket, és közben Tatára gondolok.
Köszönjük tatai barátainknak!
Molnos Ferenc

minő szörnyűség.
– Hát osztán?
– Hát osztán elolvastam!
– Mi volt benne?
– Szörnyű gyilkosság! Még decemberben megöltek egy lányt,
aztán csak most vették észre.
– Ugyan? – Csodálkozott András. – Kiféle volt?
– Úr féle. Valami Amália.
– Miféle Amália?
– Nem tudom én, mert olyan
furcsa neve van. Valami Slejjer,
vagy ilyenféle!
– Hát aztán ki ölte meg?
– Éppen azt nem tudják! Csak
az áll az újságban, hogy valami
monoklis úr!
– Ajnye! – mondta András és
nagyot húzott a pintesből és nekilátott a görhönynek.
Az asszony is eszegetni kezdte,
de csak úgy rágogatta, morzsázta
apró gyöngy fogaival, mint a kis
egér.
A Sárga nyugodtan legelt s a fehér virágsátor, pompázva borult
föléjük. A virágok között ezer
vadméh zümmögött.
Illatos szép tavasz volt. András
elbámult messze a párás látóhatár
felé, ahol a kék mennybolt a szürke földdel csókolózik.
Aztán hirtelen letette a görhönyt.
– Te asszony! – mondta felcsillanó szemmel.
Az asszony ránézett.
– No?
– Adj egy csókot.
– Mi lelte kendet?
– Tudom is én. Tavasz van!
Az asszony felkacagott.

– Az csak olyan úridámának
való, mint akit Pesten megöltek!
– Eredj már a dámáddal!
– Erről jut eszembe valami!
– No, mi?
– Az, hogy mi az a monokli?
– Monokli?
– Tudtam ám – felelt András
– de most hirtelen nem jut az
eszembe. Majd az úton kitalálom.
Mári összerakosgatta az edényt
s belerakta a kosárba.
András befogta a Sárgát, aztán
felültek a kocsira.
– Na, gyí Sárga, hazafelé.
S a Sárga elindult.
A fele úton megszólalt András.
– Tudod, mi az a monokli?
– No, mi?
– Csókért megmondom.
– Előbb mondja meg!
– Jó, megmondom. Lábszár tekerő! Láttál már olyat?
– Hát hogyne láttam volna? ’sz
kendnek is volt, mikor katona
volt.
– No ide a csókot!
Mari szabódott, de András derékon kapta és szájon cuppantotta. Az asszony olyan lett, mint a
bíbor. Aztán hangosan elkacagta
magát.
Fölöttük egy pacsirta énekelt a
levegőben. S körülöttük és bennük mindent betöltött az illatos,
szép tavasz...
Budapesti Hírlap. XLV.évf.81.
sz.1925.április 9. l-2-9. o1dal.
Tímár József
Csopak

Sóvidéki képzőművészek budapesti kiállításon
Nyolcvanegy művész munkáit
állította ki a Forrás Galériában
megnyílt, Összetartozunk című
tárlat. Az április harmadikáig
látogatható kiállítás munkái a
széthúzás és a nihil korszakában
az összetartó érzelmi és szellemi
közösséget kívánják felmutatni.
Négy sóvidéki képzőművész
alkotásával is gazdagodott a kiállított anyag. Szovátáról Sánta
Csaba szobrászművész és Kuti
Dénes festőművész, Korondról
Páll Lajos festőművész és Józsa
Judit szobrászművész alkotása

van jelen a kiállításon. Megtisztelő ez e vidék számára.
A március 15-ét köszöntő kiállítás rangos válogatást mutat be
a kortárs magyar képzőművészet
sokszínű terméséből.
Az anyag egy része jelen volt
azon a kortárs magyar képzőművészetet bemutató kiállításon is, amelyet az elmúlt évben szerveztek Kínában. Sánta
Csaba és Kuti Dénes néhány
munkájában a kínai művészetkedvelők is gyönyörködhettek.
molnos

élő emlékezet

Ne bántsd a magyart!
Évszázadok óta mást sem kiálltunk a világba - mind hasztalan,
ha már nem segít nekünk Európa - Zrínyitől tanulva, hogy „Ne
bántsd a magyart”!
Miért van ez még napjainkban
is, hogy több mint ezeregyszáz
esztendeje idegennek tartanak
minket, a latin-germán-szláv
nyelvű többség Európában? Hiába lettünk keresztények Géza
fejedelem és Szent István király
karizmatikus hatására? Hiába
zárkóztunk fel, már abban az
időben az akkor még kereszténynek mondott Európához?
Nincsenek igaz barátaink a
nyelvrokonainkon és a lengyel
testvéreinken kívül! Miért igyekezett és ma is igyekszik eltiporni a magyarságot a nyugat? Sok
– sok kérdés merül fel bennünk
ezzel kapcsolatban, de választ
nehéz találni!
Történelmünkből merítve, mit
lehet arra mondani, hogy IV.
Béla a vesztett muhi csatából
(1241. április 11.) menekülve
megy „szövetségeséhez” Babenberg Frigyes osztrák herceghez,
aki fogságba ejti. Válságdíj egy
nyugat - magyarországi vármegye!
II. Rákóczi Ferencet és a függetlenségéért küzdő magyarságot cserbenhagyja a francia király a „szövetséges”.
1848-49-es szabadságharcunkban sajnálkozó részvéten kívül,
tűrték,hogy az orosz cár segítségével az osztrákok eltiporják
Magyarországnak újabb függetlenségi törekvéseit.
A XX. század nemzeti tragédiája azért borzasztó, mert míg
a törökidőkben a három részre szétszakított Magyarország
„Két pogány közt” őrlődött
majd 150- évig, de az akkori
Európa ebbe igazán nem törődhetett bele, ám az 1914-18-as
Nagy Háború után ők szorgalmazták a feldarabolást. Miért?
Azért, mert az 1867 utáni Osztrák – Magyar Monarchia olyan
gyors gazdasági fejlődésnek
indult, ami sértette az angol és
francia „burzsoázia” (bankárok,
gyárosok, kereskedők stb.) érdekeit. Érdekes módon Ausztriát nem büntették meg a háború kirobbantásáért, sőt még
a Magyarország nyugati vármegyéinek nagy részét is megkapták „jutalmul”. Ugyanolyan
hazugságokkal léptek fel a kisantant „megbízható”ügynökei
a magyarországi viszonyokról
mit sem tudó nyugati politikusok előtt az úgynevezett „Béketárgyalásokon”, mint most
az Európa Parlamentben a magyarországi hatalomból végre
kiebrudalt balliberálisok.
1919 után megbukott a „Tanácsköztársaság”. A Vörösterror
kitalálói és bűnös vezetői nyugatra menekültek, ahol szó nélkül befogadták ezeket a kommunista bűnözőket. Sőt a nyugati

sajtóban munkálkodó „elvtársaik” teleharsogták nyugatot a
„Fehérterror” szörnyűségeivel.
Régi bolsevik gyakorlat, hogy
a saját bűnüket másra olvassák
rá! Így nem nagyon tudta meg
Európa nyugati fele az oroszországi és magyarországi kommunista rémtetteket. Fehérterrort
hisztérikusan csaholva azért,
mert a kegyetlenül gyilkoló hóhérrá aljasult elvtársaik közül
néhányat kivégzett a népharag
és a Magyar Királyi Bíróság!
1945 után a „művelt nyugat”
megint csak rajtunk verte el a
port a hitleri II. Birodalom bűnei miatt. Érdekes módon az
osztrákokat nem minősítették
„németek csatlósainak” pedig
népszavazással döntöttek, hogy
a Német Birodalomhoz visszacsatlakoznak. Örömtől őrjöngő
milliók ünnepelték Hitlert Bécsben. A hadra fogható osztrákok
nagy része az SS-be vonult be.
Magyarországot 1944. március 19-én megszállja az SS és a
Wehrmacht. Budapestet lerombolják, míg Bécset megkímélik
az angolszász bombázók. 1947ben a párizsi „béketárgyaláson”
visszaadják
Jugoszláviának,
Csehszlovákiának és Romániának az I. és II. Bécsi Döntés határozata alapján békésen visszaszerzett, korábban Trianonban
elcsatolt magyar területeket.
Sőt Kárpátalját megkapják az
oroszok, így jutalmazzák meg
Sztálint a „nemzetek hóhérját”.
„Nyugaton a helyzet változatlan” mondhatjuk ma is, hiszen
a világkommunizmus több mint
70 éve alatt „csak 100 millió
„embert pusztítottak el az elvtársaik, de hát „erről nem beszélünk!”, ez bocsánatos bűn,
ezt lehet tagadni, nem úgy, mint
a „Holokausztot”.
1956-ban is csak bíztatott bennünket és ígérgetett a nyugat, és
elvérzett szabadságküzdelmünk
az orosz tankok lánctalpai alatt.
A Szabad Európa Rádió buzdításán kívül nyugatról csak vöröskeresztes teherautó konvojok
jöttek. Újból cserbenhagytak
bennünket.
2004-ben a magyarországi
népszavazáson mi ahhoz a keresztény szellemiségű Európához adtuk a voksunkat, amitől
mi több mint negyven évig el
voltunk zárva. Mi „piedesztálra”
emelve a „Művelt Nyugat” jelzővel illettük őket! Késő bánat, de
hatalmasat tévedtünk, mert ez
az Európai politizálás se nem
művelt, se nem keresztényi!
A televíziók „jóvoltából” egyenes adásban nézhettük az elképesztő rosszindulatot, cinizmust, hazugságokat és hazánk
elleni gyűlöletet Brüsszelből.
Ennyire dühíti az európai „liberál-bolsevikokat”, hogy nálunk
egy kétharmados keresztény és
nemzeti többség irányítja hazáját? Mi az hittük, hogy a nem-
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zeti államok európai uniójába
léptünk be!
Most, hogy 2010-ben megszabadultunk végre a hazug és korrupt „balliberális” kormányok
nyolc éves nemzetromboló tevékenységétől, és ma már, amikor kezdünk lábra állni, akkor
most meg az EU balosai akarják
folytatni Magyarország tönkretételét, ahogy hazai „elvtársaik”
és a nemzetközi bankoligarchia
elvárja tőlük.
Ezek azt szeretnék, ha minden
a régi kerékvágásban mehetne,
úgy, mint a régi rendszerben,
hogy csak akkor adtak pénzt a
magyar kormánynak, ha a börtönből XY liberális – kommunista, maoista – elvbarátaikat
szabadon engedik Kádárék!
„A pénz beszél, a kutya ugat!”,
tartja a magyar közmondás, és
valóban a pénz beszél, mert a
nemzetközi bankvilág a pénz ellenében zsarolni próbálja a kormányokat. Még privatizálni, még
több termőföldet szerezni akarnak, aztán még rátenni a kezüket
a gazdag édesvíz vagyonunkra.
Ezenkívül a „sajtószabadság nevében” megszerezni vagy ellehetetleníteni azokat az írott vagy
az éterben sugárzó igen csekély
számú nemzeti médiánkat, amelyek nem az ő szájuk íze szerint
balliberális módon, írnak és beszélnek!
Kik is gerjesztették ezt a nagy
gazdasági válságot? A bankárok!
Miként is fogalmaz XVI. Benedek pápa idei Nagyböjti Üzenetében? „…azt sem hallgathatjuk el, hogy a jelenlegi pénzügyi
válság alapja a kapzsiság, a gátlástalan pénzhajhászás”. A pénzhez ilyen erőszakos ragaszkodás
nem keresztényi, az bűn!
A közmondást folytatva: mivel ők „kutyába sem vesznek”
minket, gondolják, hogy csak
„ugassanak” a magyarok, úgy
is az lesz, amit mi „globalizátorok” rájuk erőltetünk.
Mi ebből a kiút? Szerintem
csak az az összefogás lehet, amit
a hazájukat és nemzeti kormányukat féltő tömeg megfogalmazott január 21-én a budapesti
„Békemenetben” a fő transzparensen „Nem leszünk gyarmat!”.
Én még hozzáteszem Petőfit
idézve: „Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak, ősapáink kik
szabadon éltek –haltak szolgaföldben nem nyughatnak!”
Mit kíván a magyar nemzet?
Csak azt, hogy tartsa mindenki
tiszteletben a magyar nép , keresztény alkotmányát, nyelvét,
kultúráját, önrendelkezési jogát
és hagyjanak végre minket békében dolgozni, mert mi is szeretnénk – ahogyan nyugaton is
– utódainkra egy virágzó hazát
hagyni! Nemcsak kérjük, de követeljük is, hogy:
Ne bántsd a magyart!
Steinhausz György
Csopak

„Hej, az az éjszaka! Ostrom
utáni állapot. A város főtere
tenyérnyi rétegben üvegcserepekkel borított. Üvegen jártak.
Az ropogott minden lépés alatt.
„Honnan hordtak ki ennyi üveget?”, gondolta. Elképzelte, hogy
ezek valamikor az elmúlt nap
folyamán literes, félliteres üvegekként röpdöstek itt a sok-sok
ember feje fölött a levegőben, s
némelyek ott koccanva összehulltak apró darabokra, mások
egy-egy kemény kobakon törtek
szét. Mint egy középkori háború,
csak itt nyilak és lándzsák helyett
törékeny palackok homályosították el az eget. „Jó lett volna azt is
látni”, gondolta, aztán mégsem
bánta, hogy akkor még nem volt
itt. Most sem szívesen jött, nem
lelkesedett érte, csöppet sem vágyott rá, csak egyszerűen nem
tehetett másként. Kényszernek
engedett. Ott valaki belül azt
mondta neki: menned kell! Azzal
sosem tudna szembenézni a jövőben, ha nem menne. Egy életen át
lehorgasztott fejjel kellene járnia
akkor is, ha senkit sem lát maga
körül, mert az az illető mindig ott
lesz, ahol ő, s nemcsak a tetteit, de
minden gondolatát, minden rezdülését figyelemmel követi majd.
„Menned kell!” – mondta neki
halkan, de határozottan az a valaki onnan belülről. „Nincs választásod, menned kell!” És ő gépies
mozdulatokkal elindult, fellépett
az előállt autóbuszok egyikének
lépcsőjére, onnan visszanézett a
kavargó tömegre, mintegy felhívásként: gyertek, kövessetek!
A fiatalember arca akkor még
nem jelent meg előtte. Annál inkább számos ismerőse, akiknek
jelenlétét a buszon, majd abban
a nagyvárosban fejbólintással
nyugtázta. „Örülök, hogy itt vagy
te is”, mondták ezek a biccentések.
„Örülök, hogy hasonlóképpen
érzünk, gondolkozunk, cselekszünk ebben a dologban”, ez volt
azokban az apró mozdulatokban,
ez volt a szemek összevillanásában. Nem kellettek ide szavak,
nem kellettek hosszú, gubancos,
félreérthető mondatok. Semmi
fogadkozás, semmi pátosz.
Mennyire együttdobbant a szívük, amikor a buszokat egy utcában hátrahagyva, hosszú oszlopban végigmasíroztak annak
a városnak a főterén! Akkor úgy
érezte, hogy eggyé váltak. Egy
szív löki a vért az ereikbe, s egyazon lábbal lépnek. Erőt érzett
magában, biztonságot és nyugalmat. „Nem érhet semmi”, gondolta. „Míg együtt vagyunk, nem
érhet semmi baj!”
Mint később kiderült, érkezésükkel eldőlt a csata. Táboruk
teljes fizikai és lelki fölényre tett

szert, az agresszor meghátrált, és
elbújt a mérges gázukat a másik
csapat felé pöfögő tankok mögé.
Ezek a tankok jelentették a választóvonalat. Ők alakították a
mérkőzés bíróit, akiket az akkori államhatalom jelölt ki annak,
s akik eljátszani sem próbálták a
pártatlanságot, mindenki tudta,
hogy kinek fújnak. Ezzel együtt
megnyert csata volt. A kioktatás
nem egészen úgy sikerült, ahogyan kiagyalói eltervezték. Meghunyászkodásra számítottak, s
helyette ellenállást tapasztaltak.
Egy etnikum nem engedte meg,
hogy eltapossák, visszatámadott,
s lám ott a főtéren, a kivezényelt
tankok ellenére, végül neki állt
a zászló. Azzal győzött, hogy ott
volt, ottmaradt. Csak a végén
bújt, menekült, hogy ne katonai,
rendőri, jogászi fellépéssel folytassa az ármányos hatalom vele
szemben azt, amit a capinásokkal
elkezdett.
Ők egy ujjal sem kellett bárkit
megérintsenek, jelenlétükkel vitték
győzelemre az addig már véres incidensekkel bővelkedő, több halálos áldozatot is követelő etnikai
összecsapást. Akiknek megsegítésére jöttek, azok erőt merítettek
érkezésükből, az ellentábor pedig
láttukra elbizonytalanodott és csakhamar lassan oszladozni kezdett.
– Csak a helyet foglaljátok,
szóródjatok szét, és töltsétek ki
a térnek ezt a részét! – mondta
az a keménykötésű magas férfi,
aki a hangzatos nevű Nemzetmentési Front helyi elnökeként
felmentő seregük fölött már induláskor magához ragadta az irányítást, miután bejelentkezett az
ostromlottaknál, tájékozódott az
eseményekről, és eligazítást kért.
– Szálljátok meg, és ne engedjétek
át másnak!
A tankokon túlról keveset látott.
A szörnyeteg masinák falként
vágták el egymástól a két embercsoportot. Csupán a két szélen
fért egymáshoz a két tábor, ahol
néhány felajzott ember csápolt
egymás felé, megpróbálva egyegy ellenfelet átrántani magukhoz, hogy aztán alaposan elláthassák a baját.
– Ne bántsátok, emberek! Csak
bajunk lesz belőle, hagyjátok! –
könyörgött egy férfi a közeli középület erkélyéről, ahonnan áttekinthette az eseményeket, s hiába
volt ő, akinek a védelmére délelőtt
összesereglettek, a dühtől megvadult emberek, már neki sem fogadtak szót, ütötték, ahol érték a
kezükbe kaparintott ellenséget.
Elborzadva nézte ezeket a jeleneteket. „Hogy jutottak ennyire”,
tette fel a kérdést magának.”
(részlet Molnos Ferenc Szüret című
kötetének A tűz című írásából)

szabadidő, sport
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Készítette:
Sebe Zoltán
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Sebe Zoltán

Beszólás: Gondolkodom, tehát vagyok. Ha nem gondolkodom, úgy jobban vagyok.
A IV. Szováta Kupa síversenyen
Idén immár negyedik alkalommal szervezték meg a Szováta
Sí Kupát. A gyönyörű időjárási
viszonyoknak köszönhetően a
résztvevők nagy számban beneveztek a versenyre. Mintegy
51-en, akik közül 48-an sikeresen célba is jutottak. Felnőttek és
gyerekek egyaránt próbára tették
tehetségüket. és az akadályokat
leküzdve igyekeztek legyőzni, talán még önmagukat is.
A versenyben a 2004-es év utáni
kategóriából. a legfiatalabb versenyző Dávid Beáta nyerte az első
helyet. A 2003-as kategória lány
versenyzői közül az első helyet
Döngölő Tóth Henrietta, a másodikat pedig Benkő Orsolya nyerte.
Első helyet nyert a 2001-2003-as
év között születettek kategóriából Lakatos Nimród, második
helyet Szász Olivér, a harmadikat

pedig Szabó Rajmond érte el. Az
1998-2000 év közötti kategóriából
első helyet nyert Szász Szabolcs,
második helyet Nagy Emil, harmadikat pedig Zsigmond Gergő.
1995-1997-es év lány kategóriái
közül első helyezett lett Káli Bettina, a fiuk kategóriából első helyet
Lackó Botond, másodikat Fazakas
Tamás, harmadikat Dan Rajmond
ért el. A felnőtt férfi kategóriából
Muntean Dragos jutott az élre, őt
követte a második helyen Kakucs
András, Fazakas Tibor pedig a
harmadik helyen végzett.
A többi versenyző sem távozott
üres kézzel, hisz aki nem jutott az
élen célba, az is részvételi díjban részesült. A szervezők remélik, hogy
a jövőben is meg tudják szervezni
a Szováta Sí Kupát és a következő
években a résztvevők egyre nagyobb
számban jelennek majd meg.

helyet osztottak: Nagy Krisztina
és Faur Blanka nyertek, a fiúknál Budai Róbert lett az aranyérmes. 2001 – 2003 között született
versenyző lányok legügyesebbje
Faur Anita, a fiúk közül pedig
Pop Alexandru. A következő korcsoport az 1998 – 2000 között
születetteké. Itt Baróthi Krisztina
és a szovátai Hegyi Balázs állhattak a dobogó legfelső fokára. Az
1995 – 1997-es szülöttek közül
győztesek: Fülöp Zsófia és a szintén szovátai Biró Tamás. További
aranyérmesek lettek az 1973-1994
között születettek csoportjából:
Bod Szeréna és Kádár Balázs.
Az utolsó kategóriában az 1973
előtt születettek versenyezhettek,
közöttük Nagy Andrea és Baráti
Zsolt lettek aranyérmesek.
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Bűvös négyzet (47)

Jó eredmény a Románia Kupán

Meghatározások:
1. Játékos, könnyed udvarlás, kaland. 2. Felkelést elfojt. 3. Körülfogja. 4. Levál teszi a szélben. 5.
Ókori római hármasfogat.
Készítette: Dósa Márta

Vicc

A Bogdán Kupán ötödször
Február 25-én, szombaton lezajlott
az amatőr sízők körében nagy népszerűségnek örvendő Bogdán Kupa. Az
igen erős szél ellenére is, sok versenyző nevezett be több településről is, így
versenyeztek többek között Marosvásárhelyről, Gyergyószentmiklósról,
Szovátáról érkezett amatőrök.
Székely Béla szervező szerint az
idei verseny a lehető legsikeresebben zajlott, ezért reméli, hogy
a jövőben esedékes hatodik Bogdán Kupa sem marad érdeklődők
nélkül. A bogdáni menedékház és
a marosvásárhelyi Garabonciás
Egyesület által szerevezett síversenyen több kategóriában és korcsoportban osztottak díjakat, lányokfiuk külön-külön versenyeztek.
A 2004 – 2006 között született
lányok korcsoportjában két első
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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...

<
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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 érint2
kezhet! A tengeren
11 hajó található.
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Készítette: Sebe Zoltán

Kisebb-nagyobb, mint... (25)
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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 (49)
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Lőrinczi István a gyzőzelmi trófeával

A Medve-tó Sportklub keretében működő súlyemelő szakosztály tevékenységéről időről
időre hallunk, amikor fiatal sportolói megtérnek különböző súlyemelő versenyekről, mert sosem
jönnek üres kézzel. Pedig a szakosztály keretében alig van néhány
versenyre érett fiatal.
Március közepén a Bukarestben
szervezett Románia Kupán is csupán ketten indultak, mégis számottevő eredményekkel tértek meg.

Nem is csoda, hiszen mindketten
válogatott szintű súlyemelők.
A 62 kg-os súlycsoportban versenyző Lőrinczi István szakításban 103 kg-mal, lökésben 122
kg-mal, összetettben pedig 225
kg-mal végzett az első helyen végzett. Katona Róbert pedig az 56
kg-os súlycsoportban 185 kg-os
összesítéssel a IV. helyet szerezte
meg. Edzőjük, Zsombori Levente
büszke lehet rájuk.
Molnos Ferenc

Felelős kiadó: Szováta Város Polgármesteri Hivatala, Péter Ferenc polgármester
Szerkeszti: Molnos Ferenc, Grafikai szerkesztő: Siklodi Zsolt
Lapszámunk munkatársai: Domokos Mária, Dósa Márta, Fábián Róbert,
Kiss János, Mester Zoltán, Sebe Zoltán, Siklódi Laura, Steinhausz György

A sóvidéki doktor találkozik az
utcán az egyik betegével:
– János bátyám, mit visz az
üvegben?
– Hát, az igazat megvallva doktor úr kérem, egy csepp papramorgót...
– Nem abban egyeztünk meg,
hogy többet nem iszik?
– Többet nem, de gondoltam:
ennyit lehet.
– Ennyit? Hát ez rengeteg!
– Nem mind az enyém, a fele a
komámé.
– Akkor most gyorsan öntse ki
a maga részét!
– Nem lehet doktor úr, mert a
komámé van felül!
***
A szegény székely családban
kihívják éjszaka az orvost. Amikor fizetésre kerül a sor kiderül,
hogy egy fitying sincs a háznál.
A házigazda így mentegetőzött:
– Ne haragudjon, doktor úr, de
fizetni nem tudunk! Azért is hívtuk éjszaka, hogy ne akadályozzuk a nappali pénzkeresésben...

