Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XI. évf. 104. szám 2012. december

A szeretet az egyetlen

Kar ács ony i kösz öntő
Az adventi várakozás után, ránkköszöntött karácsony. Az ajándékbeszerzés izgalma, s az ünnepi asztalhoz való előkészületek nyugtalansága
mellett, jóleső érzés tölt el, mert erre az alkalomra idegenből is hazatérnek, s hamarosan velünk ülhetnek szeretteink. Az advent várakozása
beteljesült, s most együtt gyújthatunk sok-sok gyertyát a karácsonyfán
egymásért és a megszülető kis Jézusért.
Gyermekeink szemeibe nézünk, amelyek úgy csillognak az örömtől, akár a csillagok. Egymás kezét fogva, felszabadultan énekeljük a
„Mennyből az angyal”-t. Az ünnep hangulatában ismét felfedezzük,
hogy számunkra a legnagyobb öröm a családtagjaink, embertársaink
örömét látni. A családban megélt szeretet majd kisugárzik. településünk
lakói és egyáltalán az életünknek keretet adó nagyobb közösségünk felé
is, és segít abban, hogy jobb emberek legyünk, és még nagyobb felelősséggel gondoljunk egymásra.
Hiszem, hogy csaknem mindannyian nyugalomra, békére, szeretetre, megértésre, harmóniára vágyunk. Úgy szeretnénk élni a Fennvaló
által ránk bízott talentumokkal, úgy szeretnénk kiteljesíteni magunkat,
hogy azzal ne bántsuk embertársainkat. Bensőséges családi életet akarunk teremteni. Sikert akarunk elérni a hivatásunkban, munkánkban.
Szeretnénk tehetséggel, tanulással, szorgalommal egyről kettőre jutni.
Szeretnénk a nehézségekkel megküzdő erős közösséget építeni településünkön és abban a földrajzi, szellemi hazában, amelyet magunkénak
tartunk. Ha nem csak magunkért élünk, az év többi napján is közel
állunk karácsony szentségéhez. A bennünk megtalált/megteremtett
harmónia segít szebbé tenni a körülöttünk lévő világot.
Karácsonykor nem lehet elfeledkezni arról, hogy még néhány nap,
és véget ér ez az esztendő. Ha visszatekintek rá, polgármesterként
nyugalommal mondhatom, hogy nehéz volt, küzdelmes, de nem
eredménytelen, városunk ebben az évben is fejlődött.
Az új év, persze, új kihívásokkal vár. Ehhez kívánok erőt, egészséget mindnyájunknak!
Szováta valamennyi lakójának az önkormányzat és a magam nevében kívánok áldott karácsonyt és örömökben gazdag új esztendőt!
Péter Ferenc polgármester

Lehetnénk kerek egész
Eleink adventi várakozással készültek karácsony szentségének
befogadására. Rohanó világunkban bár olykor templomba megyünk és imádkozunk, rendszerint
adventi koszorút fonunk, vagy vásárolunk, s hétről hétre az azon elhelyezett adventi gyertyákot sorra
meggyújtjuk, tehát a külsőségekben adventet tartunk, de át tudjuke adni magunkat az ünnepre való
várakozás nyugalmának? Ma már
kevesebben vagyunk hajlandóak
elhinni, hogy türelemmel is lehet
várakozni, és hogy türelemmel várakozni tulajdonképpen jó. Az így
várakozó egy pillanatig sem hiszi,
hogy neki rohannia, kapaszkodnia, könyökölnie kell, de legalábbis résen lennie, mert különben
lemarad valami fontosról. Ő tudja,
hogy nem marad le semmiről. Ő
tudja, hogy csak így nem marad
le semmiről, ami fontos az emberi
életben. A karácsony szentségéről
meg végképp nem, mert az sietve,
kapkodva, csak úgy kutyafuttában
éppenhogy nem érhető el.
Karácsony táján hogy miért jutnak eszembe ezek a gondolatok?
Talán, mert a karácsony átélése
visszafogottságot,
elmélyedést
kíván. Éppen úgy, mint életünk
összes fontos pillanata.

A mai világ számos baja (ha nem
valamennyi) éppen a visszafogottság és az életünk fölötti elmélyülés
hiányából fakad. Akár gazdasági verseny, akár fegyverkezési hajsza, akár
háború, akár gazdasági világválság
teszi nehezebbé az életünket, ez mind
az emberi mohóságból származik.
Mindent meg akarunk szerezni magunknak, minden lehetőséget magunknak igyekszünk kiaknázni. Bizalmatlanok vagyunk egymás iránt.
Gyanakvóak. Már
nem tudunk lelkesedni ideálokért,
már nem tudunk
v a l am e n ny i e n
összefogni egy
nemes ügyért. A
saját ügyünkért
sem.
Másoktól
várjuk, hogy helyettünk megtegyék azt, amiért
mindannyiunk
közös erőfeszítésére lenne szükség.
Tényleg ilyenek
lennénk? Tényleg
csak ilyenek lennénk? Tényleg el
kell vesznünk,
mert nem szeretjük egymást?

Karácsonykor álljunkmeg egy
pillanatra! Gondolkodjunk el azon,
hogy értünk van-e a világ, a mi
szolgálatunkra teremtetett-e! Gondolkodjunk el azon, hogy olyan
kibírhatatlanul rossz-e! Gondolkodjunk el azon, hogy hátha csak a
szeretet hiányzik belőle! Az a szeretet is, amit mi magunk sem adtunk
hozzá! Mert nem olyan a világ,
amilyennek teremtetett. Mássá lett.
Bizony változik. Hogy milyen, min-

dig csupán attól függ, hogy éppen
mennyi szeretetet adtunk magunk
és mindannyian hozzá. Mások tartozását nem kérhetjük számon, de
a magunkéval rendelkezhetünk.
Ne higgyük, hogy az csupán csepp
a tengerben, amely feloldódik, és
elvesz nyomtalanul az egészben,
meglehet, hogy maga az óceán.
Számunkra legalábbis az.
Karácsony előtt, az ünnepre való
készülés jegyében ajándékokat vásárolunk szeretteinknek. Messziről
is haza igyekszünk, hogy a család
melegében töltsük az ünnepet.
Örömet akarunk egymásnak szerezni. Egymás iránt szeretettel teltek és megbocsátóak vagyunk. Legyünk azok magunkkal szemben
is! Nem elnézőek, megbocsátóak.
S ha tudunk békében élni magunkkal, miért ne tudnánk másokkal is megbékélni? Miért ne tudnánk bizalommal közeledni feléjük?
Miért ne tudnánk türelmesek lenni
irántuk? Miért ne tudnánk a közös
érdekünkben együtt cselekedni? Lehetnénk együtt kerek egész, mint ez
a karácsonyfagömb.
A karácsony jó alkalom, hogy
mindezt átgondoljuk, hogy mindezt
szeretettel gondoljuk át, mert nem
mindegy, hogy mi van a szívünkben.
Molnos Ferenc

Csak a gyermeknek halad
csigalassúsággal az idő. Csak
a gyermek érzi úgy, hogy alig
vánszorog. Csak neki tűnik
úgy, hogy mintha sosem akarna eljönni a több szabadságot
adó hétvége, a vágyott vakáció,
az izgalmas és örömteli karácsony, a tűzijátékos szilveszter,
s a fogadkozós Újév. Minél
jobban vágyik a hétköznapok
fárasztó rendjét megszakító
ünnepre, a szigort felváltó szabadságra, annál lassúbnak érzi
az ünnep közeledtét.
Az idősebb viszont tudja,
hogy rohan az idő. Úgy múlnak el évek, évtizedek, hogy
tulajdonképpen semmire sem
elég, semmit sem lehet rendesen elvégezni ez alatt. Rövid
az életünk. Rövid, és gyorsan
változó. Olyanná lett a világ,
hogy minket is állandó változásra késztet. Alig bírjuk már
tartani az iramot. Mindig csak
összecsapjuk a dolgainkat, mer
a következő pillanatok újabb
és újabb kihívásokkal, újabb és
újabb feladatokkal várnak. Ma
már nem alkotunk az öröklétnek. Nem építünk évezredekre,
évszázadokra. Jó, ha évtizedekig áll, amit megvalósítottunk.
Úgy felgyorsult a világ, hogy
ami tegnap még jó volt, ma
már nem az, s holnap sem lesz
jó, amiért ma küszködünk.
De azért régen rossz lenne, ha
lemondanánk arról a vágyról,
hogy a számunkra kiszabatott
piciny időben is maradandót
teremtsünk, hogy nyomot
hagyjunk magunk után, hogy
nemes szándékunkhoz társult
komoly erőfeszítésünk okán
tiszteletet ébresszünk mindazokban, akik fontosnak érzik
keresni a közös jót, akik hiszik,
hogy a mai gyorsan változó világban is léteznek olyan viszonyítási pontok, amelyek segítenek az eligazodásban.
Bármit teszünk, azzal az
igényyel kell cselekednünk,
hogy az örökkévalóságnak
tesszük. Bármit teszünk, azzal
az igénnyel kell cselekednünk,
hogy nem csak magunkért, de
embertársainkért is tesszük.
Csak akkor végezhetünk jó
munkát, ha ez az igény megvan
bennünk.
Karácsony ebben segít nekünk.
Segít megértenünk, hogy egymásért vagyunk, hogy a szeretet
és a hit az egyetlen igazán megtartó erő., és hogy nem a népszerűség, a siker, a pénz, a hatalom
a valódi érték, hanem a szeretet.
Áldott karácsony, köszönjük
ezt neked!
Molnos Ferenc
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Városházi anyakönyvi adatok
Bejelentett újszülöttek: Nyulas Orsolya Kincső (szülei: Nyulas Barna Csaba és Szász Ildikó); Kiss Bence József (szülei: Kiss József és
Kiss Margit Mária); Mátyus Ferencz (szülei: Mátyus Ferenc és Ruzsa Krisztina); Lőrincz Márk Árpád (szülei: Lőrincz Árpád és Lőrincz
Erzsébet); András Nimród (édesanyja: András Erzsébet); Deák Zsanett Viktória (szülei: Deák Levente és Kovács Piroska);
Isten éltesse Őket!
Szováta Város:
Szováta, Fő út, 155 szám
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Önkormányzati
határozatok
23. sz. Határozat – Szováta
város 2012. évi költségének
módosításáról;
24. sz. Határozat – közhivatalok elfoglalásának tervéről;
25. sz. Határozat – a személyi
nyilvántartási szolgálat Szervezési és Működési szabályzatának elfogadásáról;
26. sz. Határozat – egy, a
Medve-tó sétányon található,
házszám nélküli telek közvetlen eladásáról;
27. sz. Határozat – egy támogatás-segítségnyújtás jóváhagyásáról;
28. sz. Határozat – egy, a Rózsák
útján található, házszám nélküli
terület telekkönyvezéséről;
29. sz. Határozat – a 4/2012
sz. Tanácshatározat módosításáról;
30. sz. Határozat – a 21/2012 sz.
Tanácshatározat módosításáról;
31. sz. Határozat – az ivóvíz
közszolgálat díjszabásának és
a a háztartási szemétgyűjtési
közszolgálat díjának módosításáról;
32. sz. Határozat –az ingázó
pedagógusok utazási költségeinek megtérítéséről;
33. sz. Határozat – a roma
közösség felzárkóztatását célzó helyi akciótervének elfogadásáról;
34. sz. Határozat – Szováta
város 2012. évi költségének
módosításáról;
35. sz. Határozat – a polgármester végrehajtó apparátusának szervezeti és működési
szabályzata
módosításának
elfogadásáról;
36. sz. Határozat – a 2013.
Évi helyi adók és illetékek elfogadásáról;
37. sz. Határozat – a Géra
utca 1 sz. alatt található telek
felosztásáról;
38. sz. Határozat – a 12/1103-2010 sz. a „Beruházási,
korszerűsítési, befektetés és
fejlesztési alap” létrehozásának
elfogadásáról szóló Helyi Tanácshatározat visszavonásáról;
39. sz. Határozat – az ingázó
pedagógusok utazási költségeinek megtérítéséről;

Házasságot kötöttek: Panzitta Francesco (Olaszország) – Kádár Erzsébet (M. Eminescu lakónegyed E1/25 szám); Béres Lóránd (Kopac utca 14 szám) – Briquin Marie Sylvianne Natacha (Mauritius); Raic Deniz (Németország) – Gerebenes Klára (Május 1 utca 100/A
szám); Tövisi János (Szarvas utca 1/A szám) – Promchot Apawalee (Tájföld); Gyerkó András (Farkas utca 45 szám) – Kiss Enikő (Juhod
utca 2 szám);
Boldog házasságot!

Elhunytak: Szikszai Balázs (1938) – Sómező utca 59 szám; Vonea Carolina (1936) – Tavasz utca 1 szám; Kacsó Márton (1928) – Illyésmező 42 szám; Deák Rebeka (1927) – Fő út 124 szám; László Vilmos (1930) – Sport utca 6 szám; Hajdu Rozália (1926) – Restád utca 9 szám;
Parajdi Dénes (1927) – Illyésmező 110 szám;
Nyugodjanak békében!

Köszönet a szavazóknak, támogatóknak!
Köszönet mindazoknak, akik megértették a parlamenti választások fontosságát, akik felelősségük tudatában
december 9-én elmentek választani, és szavazatukkal
támogatták a romániai magyarság érdekképviseletét!
Külön köszönet azoknak, akik munkájukkal segítették a választások előkészítését és jó lebonyolítását, tettek azért, hogy minél erősebb érdekképvisletünk legyen
Románia parlamentjében!
Péter Ferenc polgármester

József Attila emlékest
Szováta Város Önkormányzata és
a Bernády Közművelődési Egylet
szervezésében 2012. december 20án, csütörtökön, 18 órai kezdettel a
Városháza nagytermében
József Attila emlékestre kerül sor.
„...FECSEG A FELSZÍN,
HALLGAT A MÉLY...”
címmel előadást tart Mester Zoltán
BKE elnök.
Közreműködnek a Domokos
Kázmér Iskolacsoport tanulói és
pedagógusai.
Minden érdeklődőt szeretettel váronk!

Szavaztunk, választottunk, kifejeztük az akaratunkat?
Túl vagyunk hát a parlamenti
választásokon, amelynek sikerétől, avagy sikertelenségétől számunkra mindig igen sok függ. Ez
alkalommal különösen sok, hiszen már nem egyszer magam is
hírt adtam róla, hogy alkotmánymódosításra készül a politikum, s
nekünk egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen tartalmakat kap az.
Továbbá az ország regionális felosztása is időszerűvé vált, amely

jó alkalom az államnacionalizmus
számára, hogy a többségi tengerben
minket Székelyföldön is feloldjon.
Választópolgárként vajon megtettünk-e mindent, hogy ezt megakadályozzuk, hogy erős képviseletet
küldjünk a parlamentbe? Ez úttal kifejeztük-e az akaratunkat, vagy hagytuk, hogy történjen, ami történik?
Még a nyáron, a helyhatósági választások alkalmával a voksolásra
indult kilencvenegynéhány éves is-

merősöm a szavazókörzet kapujában elesett, és komoly sérüléseket
szenvedett (combnyaktörés). A fájdalom ellenére, a kihívott mentők
segítségével tolókocsiban is szavazott, mert ragaszkodott hozzá,
hogy kifejezze akaratát. Többé
nem sikerült lábra állnia. Egy hónap múlva eltemették.
December 9-én egy másik idős,
súlyosan beteg ismerősömhöz hívásra mozgóurnával mentünk ki,

Döbbenettel értesültem arról
utólag, hogy ott jártunk után
egy félórával már nem élt.
Miért mondom el pár szóban e
történeteket? Tanulságul. mindannyiunknak.
Mindketten rendkívül nehéz
helyzetükben is nem csak joguknak, de kötelességüknek is érezték
opciójuk kifejezését. Mert felelősségteljes, igaz emberek voltak.
Számomra hősök.
molnos

Fizika az iskolán kívül is
A KEFE (Középiskolások Erdélyi
Fizika Erőpróbája) fizika versenyre, amelyet a Babeș-Bolyai egyetem fizikusai rendeztek, meghívót
kaptak fizika tanárnőink, Gondos
Hajnalka és Dávid Katalin. Ők értesítettek bennünket, hogy be lehet
nevezni. Iskolánkból jelentkeztek,

Fülöp Zalán X.B illetve Pál CsabaZoltán és Szőcs Árpád XII.B osztályos tanulók. Előzetes feladatokat kaptunk, amelyeket megoldva
vissza kellett küldeni,. Ez alapján
választották ki a 24 csapatból azt
a 7 csapatot, amely részt vehetett
a fizika versenyen. Ez a vetélkedő

Kolozsváron illetve a Kolozsvárhoz közeli településen, Sztánán volt
megrendezve. November 30-án
kezdődött, Kolozsváron, a BabesBolyai egyetemen, ahol két előadást is meghallgathattunk, majd
onnan vonattal utaztunk Sztánára.
Még Kolozsváron megkaptuk a feladatoknak az elméleti
illetve a kísérleti részét.
Az elméleti része 26 feladatból, míg a kísérleti
6 gyakorlati feladatból
állt. A feladatok változatosak voltak, átölelték
a IX-XII-es anyagot.
Sztánára megérkezve,
elfoglaltuk a szálláshelyünket, majd kezdődött a verseny. Elsőnek
a kvíz próba vette kezdetét, ahol licitálni kellett egyes kérdésekért,
jó válasz esetén pont
volt a jutalom. A kvíz
lejárta után véget ért az
első nap,. Második nap
délelőtt terepfeladatok

vártak ránk, ahol különböző helyre
különböző feladatok voltak elrejtve,
amiket meg kellett oldanunk. Ezután időt kaptunk a feladatok megoldására, mind az elméleti mind a
kísérleti részére. Este kommunikációs feladatot kaptunk: egy zseblámpa segítségével kellett üzenetet
továbbítanunk csapattársainknak.
Ezután következett a kísérleti feladatok bemutatása, papírkötél,
spagetti-daru illetve a tojásmentés
feladatok. Ezek bemutatásának a
vége egyben a nap végét is jelentette, másnap az elméleti feladatokat
kellett leadni 2 óráig. Reggelre összesítették a pontokat és megkezdődött az eredményhirdetés.
Nagy örömünkre, második helyezést ért el csapatunk a résztvevő hírneves marosvásárhelyi, udvarhelyi,
sepsiszentgyörgyi, brassói, kolozsvári
középiskolák előtt . A versenyen való
részvételért köszönetet mondunk iskolánk igazgatójának, Vass Ferencznek, aki támogatott a részvételben,
továbbá a fizika tanárnőinknek, akik
segítettek felkészülni a versenyre.
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Rezultatele alegerilor din judeţul Mureş
Uniunea Social Liberală (USL) a
câştigat alegerile parlamentare din
judeţul Mureş, obţinând 38,65%
din sufragiile exprimate pentru
Senat şi 38,49% din voturile pentru Camera Deputaţilor. Pe locul
doi în ceea ce priveşte numărul de
voturi primite se situează UDMR,
iar pe poziţia a treia ARD.

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 23 – cu privire la
modificarea Bugetului Local pe
anul 2012;
Hotărârea nr. 24 – cu privire la
aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2013;
Hotărârea nr. 25 – cu privire
la aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor ;
Hotărârea nr. 26 – cu privire la
aprobarea vânzării directe a terenului situat pe Alea Lacul Ursu
f.n.
Hotărârea nr. 27 – cu privire la
aprobarea acordării unui ajutor
de urgenţă;
Hotărârea nr. 28 – cu privire la
aprobarea întabulării unui teren
situat în str. Trandafirilor f.n.;
Hotărârea nr. 29 – cu privire la
modificarea H.C.L. nr.4/2012;
Hotărârea nr. 30 – cu privire la
modificarea H.C.L. nr.21/2012;
Hotărârea nr. 31 – cu privire la
aprobarea modificării tarifului la
serviciului public de alimentară
cu apă precum şi a tarifului de
colectare şi transport deşeuri;
Hotărârea nr. 32 – cu privire la
decontarea navetei cadrelor didactice;
Hotărârea nr. 33 – cu privier la
aprobarea Planului Local de acţiune privind incluziunea minorităţilor rome din oraşul Sovata;
Hotărârea nr. 34 – cu privire la
modificarea Bugetului Local pe
anul 2012;
Hotărârea nr. 35 – cu privire la
aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata;
Hotărârea nr. 36 – cu privire la
aprobarea stabilirii impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2013;
Hotărârea nr. 37 – cu privire la
aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ghera nr.1;
Hotărârea nr. 38 – cu privire la revocarea H.C.L. nr.
12/11.03.2010, cu privire la aprobarea constituirii “Cotei de dezvoltare modernizare şi retehnologizare, investiţii”
Hotărârea nr. 39 – cu privire la
decontarea navetei cadrelor didactice;
Primăria orașului Sovata
545500 Sovata, str. Principală
nr. 155
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Voturi primite

Crăciunul, una din cele
mai importante sărbători ale creştinătăţii, este
încărcat de speranţă şi
bucurie şi ne oferă prilejul de a sta alături de
cei dragi şi de a ne regăsi
resursele interioare pentru a depăşi obstacolele
care apar în mod inevitabil pe parcursul unui an.
Doresc ca această mare
sărbătoare să vă găsească în primul rând sănătoşi, să aveţi parte de un
Crăciun liniştit alături de
cei dragi, iar în anul care
vine să avem putere de
muncă, să reuşim împreună să ducem la bun
sfârşit proiectele propuse.
Crăciun fericit şi la
mulţi ani!
Péter Ferenc
Primarul Oraşului Sovata

Colegiul 1 Senat
1. Frunda György (UDMR)
22.888 voturi, 39,86 %;
2. Ştefan Someşan (USL)
19.925 voturi, 34,70 %;
3. Marius Paşcan (ARD)
8.611 voturi, 14,99 %;
4. Jakab István (PPMT)
2.799 voturi, 4,87 %;
5. Gabor Gabriel (PP-DD)
2.004 voturi, 3,49 %;
6. Răzvan Drăguleţ (PRM)
1.183 voturi, 2,06 %;
Colegiul 2 Senat
1. Markó Béla (UDMR)
30.144 voturi, 65,49 %;
2. Ioan Duma (USL) 8.649
voturi, 18,79 %;
3. Tőkés Andrei (PPMT)
2.685 voturi, 5,83 %;
4. Dorin Dogar (PP-DD)
2.125 voturi, 4,61 %;
5. Ladislau Schwartz (ARD)
1.691 voturi, 3,67 %;
6. Sorin Pădurean (PRM)
734 voturi, 1,59 %;
Colegiul 3 Senat
1. Ákos Móra (USL) 22.536
voturi, 48,53 %;
2. Csép Éva Andrea (UDMR)
7.992 voturi, 17,21 %;
3. Petru Başa (ARD) 7.568
voturi, 16,29 %;
4. Valentin Precup (PP-DD)
7.448 voturi, 16,04 %;
5. Máté János (PPMT) 886
voturi, 1,90 %;
Colegiul 4 Senat
1. Alexandru Frătean (USL)
24.153 voturi, 53,85 %;
2. Maria Cocean (PP-DD)

6.723 voturi, 14,99 %;
3. Balogh József (UDMR)
6.495 voturi, 14,48 %;
4. Dumitru Matei (ARD)
5.488 voturi, 12,23 %;
5. Maria Diaconescu (PRM)
1.204 voturi, 2,68 %;
6. Varga Lóránd Jenő (PPMT)
783 voturi, 1,74 %;
Colegiul 1 Camera Deputaţilor
1. Kerekes Károly (UDMR)
12.209 voturi, 43,88 %;
2. Dan Sâmpălean (USL)
8.965 voturi, 32,22 %;
3. Ioana Roman (ARD)
3.322 voturi, 11,94 %;
4. Portik Vilmos (PPMT)
169 voturi, 5,63 %;
5. Doina Ţinţoşan (PP-DD)
928 voturi, 3,33 %;
6. Amza Mărgărit (PRM)
539 voturi, 1,93 %;
Colegiul 2 Camera Deputaţilor
1. Florin Buicu (USL)
11.980
voturi, 40,56 %;
2. Lokodi Edit Emőke (UDMR)
10.463 voturi, 35,43 %;
3. Doru Oprişcan (ARD)
4.414 voturi, 14,94 %;
4. Alexandru Presecan (PP-DD)
1.254 voturi, 4,24 %;
5. Boros Zoltán (PPMT)
1.084 voturi, 3,67 %;
Colegiul 3 Camera Deputaţilor
1. Kelemen Atilla (UDMR)
13.528 voturi, 57,30 %;
2. Lukács Loránd (USL)
5.799 voturi, 24,56 %;
3. Teodor Giurgea (ARD)
1.629 voturi, 6,90 %;
4. Anghel Chiorean (PP-DD)
1.562 voturi, 6,61 %;
Colegiul 4 Camera Deputaţilor
1. Manuel Butiulca (USL)
11.527 voturi, 47,26 %;
2. Florin Urcan (ARD)
4.204 voturi, 17,23 %;
3. Fodor Alexandru (UDMR)
4.042 voturi, 16,57 %;
4. Mircea Ignat (PP-DD)
3.086 voturi, 12,65 %;

5. Ioan Avram (PRM) 491 voturi, 2,01 %;
6. Pálosi Csaba (PPMT)
303 voturi, 1,24 %;
7. Tudor Man (PER) 74
voturi, 0,30 %;
Colegiul 5 Camera Deputaţilor
1. Borbély László (UDMR)
15.925 voturi, 72,96 % ;
2. Dinu Socotar (USL)
2.281
voturi, 10,45 %;
3. László György (PPMT)
1.744 voturi, 7,99 %;
4. Tiberiu Gabor (PP-DD)
633 voturi, 2,90 %;
5. Victor Meleg (ARD)
509
voturi, 2,33 %;
Colegiul 6 Camera Deputaţilor
1. Anne Jugănaru (USL)
9.129 voturi, 42,20 %;
2. Toader Stroian (ARD)
3.758 voturi, 17,37 %;
3. Gogolák Csongor (UDMR)
3.640 voturi, 16,82 %;
4. Cristian Sefer (PP-DD)
3.519 voturi, 16,26 %;
5. Ölvedi Zsolt (PPMT)
510 voturi, 2,35 %;
Colegiul 7 Camera Deputaţilor
1. Cristian Chirteş (USL) 11.572
voturi, 52,33 %;
2. Sallai Imre (UDMR)
3.287 voturi, 14,86 %;
3. Septimiu Curticăpean (PPDD) 3.097 voturi, 14,00 %;
4. Ioan Vasu (ARD) 2.921 voturi, 13,21%;
5. Emanoil Hurdugaci (PRM)
447 voturi, 2,02 %;
Colegiul 8 Camera Deputaţilor
1.
Vasile
Gliga
(USL)
13.145 voturi, 58,74 %;
2. Erős Csaba (UDMR)
3.353 voturi, 14,98 %;
3.
Ioan
Feier
(PP-DD)
2.754 voturi, 12,30 %;
4. Liviu Todoran (ARD)
1.742 voturi, 7,78 %;
5. Barabás Tibor (PPMT)
400 voturi, 1,78 %;
6. Ioan Jîrcan (PRM) 382
voturi, 1,70 %;

O cutie de iubire
Se apropie Crăciunul, oraşul se
îmbracă în haine de sărbătoare,
am trimis deja scrisorile lui Mos
Crăciun şi ne găndim la bucatele
îmbelşugate de pe masa festivă.
Din păcate, sunt mulţi copiii care
nu pot sta în jurul bradului împodobit şi nu cunosc emoţia desfacerii pachetelor cu cadourile primite.
Cu acţiunea „O cutie de iubire
pe obrajii lor” am dorit să le aducem un zâmbet, astfel încât pentru o clipă să uite de necazuri. Şi
putem spune că am avut succes.
Din nou, Crăciunul în oraşul
Sovata are un nou sens, prin voinţa locuitorilor. Peste 500 de
familii (acţiunea este în derulare
la data publicării articolului) au
sprijinit acţiunea noastră, astfel
încât, împreună am făcut ca aceşti copilaşi, care nu aşteptau şi nu
sperau să primească ceva, să simtă spiritul Crăciunului şi să se bucure de cadourile primite.
Fiecare familie, din cele peste 500
care au răspuns solicitării noastre,
a împachetat frumos câte o cutie
în care au pus, după posibilităţi,

diverse daruri şi gânduri de iubire
pentru copiii nevoiaşi. Oare câte
păpuşi ori maşinuţe, câte cutii de
creioane colorate ori carţi de colorat sunt în aceste cutii ascunse?
Oare câte urări, câte gânduri de
încurajare primesc aceşti copilaşi
anonimi în ultima săptămână înaintea naşterii Domnului ?
Cu emoţii am privit cum copiii
acestor familii aduceau cu dragoste şi bucurie cutiile cu daruri pentru alţi semeni de-ai lor, mai puţin
favorizaţi de soartă. Astfel, ei au
simţit că e bine să primeşti (când
la rândul lor au primit cadouri),
dar că este şi mai bine să dăruieşti (atât celor apropiaţi dar mai
ales celor nevoiaşi) ... Şi nu trebuie
mare efort … numai bunăvoinţă şi
dragoste pentru semenii tăi ...
Mulţumim tuturor celor care neau ajutat şi ne-au sprijinit în adunarea pachetelor : părinţi, copii, profesori, învăţători, educatori, şcoli şi
grădiniţe. Muţumim în mod special televiziunii regionale Sóvidék
TV, care a fost alături de noi pe tot
parcursul desfăşurării acţiunii.

Încurajaţi de succesul avut anul
trecut, am organizat şi în anul
acesta concertul caritabil „VOCEA ÎNGERILOR 2012”
Astfel, la solicitarea clubului Rotary, copiii din Sovata au făcut din
nou spectacol caritabil. Ne-au dat
putere si încredere la toţi care credem că trebuie să ne unim forţele
şi să acţionăm împreună pentru
cei nevoiaşi şi pentru cei bătrâni.
Scopul concertului a fost atragerea
atenţiei asupra importanţei răspunderii generaţiilor. Din păcate s-au
schimbat vremurile în care mai multe generaţii trăiau împreună, copiii
şi nepoţii au ajuns departe de casa
părintească. Bătrânii rămân singuri, fără sprijin, greu se mai mişcă de
acasă şi nici nu mai participă la evenimentele mondene. Pentru EI am
vrut să aducem o lumină în viaţa lor
înainte de Crăciun.
Concertul a avut şi un scop
educativ, am încercat să atragem
atenţia cât de importantă este
educarea copiilor, cât de importanţi sunt bătrinii şi că este de datoria noastră să-i sprijinim (fizic

şi moral) şi să-i facem să nu se
simtă singuri şi inutili.
Intrarea la concert şi de această dată
a fost gratuită. În cutiile amplasate la
faţa locului am adunat donaţii pentru scopuri caritabile. În acest an banii
strânşi au fost donaţi Caritas-ului din
Sovata, adică celor care se ocupă de
îngrijirea la domiciliu a bătrânilor.
Mulţumim celor care au participat la acest concert deosebit,
muţumim pentru ajutoarele materiale şi morale primite.
Mulţumiri copiilor participanţi la
concert şi părinţilor lor, educatoarelor Domokos Mária, Hărşan Simona, Kis Brigitta şi Fülöp Andrea,
precum şi lui Tófalvi Edit şi Péter
Huba. Mulţumim totodată pentru
participarea Népi játszóház şi televiziunii regionale Sóvidék TV.
Suntem siguri că toţi am simţit
acelaşi lucru, că merită să munceşti nu numai pentru bani ci şi
pentru satisfacţii sufleteşti, că
merită să ne cunoaştem mai bine
şi împreună să formăm un colectiv puternic şi unit.
Rotary Club Sovata
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aktuális
Választási eredmények

Megvoltak hát a parlamenti választások. Ahogyan a romániai magyarság megosztódott, ugyanúgy
háromfelé szakadt a szavazás napján
Szováta lakossága is, amikor két különböző magyar politikai szervezetre szavazott, illetve mit sem törődve
a választások tétjével, egyiket sem
támogatva, otthon maradt.

Szovátai eredmények
A december 9-i parlamenti választások során városunkban a nyolc
szavazókörzetben összesen 8608
szavazatra jogosult személy neve volt
feltüntetve a szavazólistákra. A szám
nyilván túlzott, hiszen magában
foglalja mindazokat, akik valóban
itt élnek, de azokat is, akik időlegesen más településen illetve rövidebb
vagy hosszabb idő óta külföldön
tartózkodnak. Így aztána szavazati
arány számításakor, a valóságosnál
kisebb értékeket kapunk, s ha az itt
élők és itthon tartózkodók mindannyian elmennének szavazni, ez az érték akkor sem járna közelében a száz
százaléknak. Ennek következtében,
a szavazásról elmaradók aránya a
valóságosnál sokkal nagyobbnak
látszik. Csak éppen senki sem tudja,
hogy mennyivel nagyobbnak.
A képviselőjelöltek támogatására
összesen 3353 személy adott le érvényes szavazatot, és ez 38,95 %-ot
jelent. Ebből 2330 (69,49 %) szavazatot az RMDSZ, 445-öt (13,27 %)
az EMNP, 267-et (7,96 %) az USL,
53-at (1,58 %) az ADR kapott.
Tehát a szovátai választók bizalmukkal elsősorban az RMDSZ jelöltjeit,
konkrétan Markó Bélát és Borbély
Lászlót tisztelték meg, akiket ezzel a
szenátusban illetve a képviselőházban való képviseletükre felkértek.

Megyei eredmények
Maros megyében az USL nyert,
utána az RMDSZ következik.
Az USL szenátorjelöltjei a szavazatok 38,65 %-át, az RMDSZ jelöltjei a
34,67 %-át, az ARD jelöltjei a 11,99
%-át, a PP-DD jelöltjei a 9,39 %-át,
az EMNP jelöltjei a 3,67 %-át, a PRM
jelöltjei az 1,6%-át szerezték meg.
Hasonló az eredmény a képviselőjelöltekre leadott voksok tekintetében
is: USL – 38,49 %, RMDSZ – 34,37
%, ARD – 11,64 %, PP-DD – 8,7 %,
EMNP – 2,9 %, PRM – 0,96 %.
Tehát az RMDSZ jelöltjei a megyében érvényesen leadott szavazatok
34,67 %-át illetve 4,37 %-át kapták.

Választókerületenként
A parlamenti választások eredményeit tulajdonképpen nem településenként, hanem választókerületekként veszik figyelembe.
Megyénkben összesen négy szenátori választókerület létezik és kétszer
annyi képviselő választókerület. Vegyük sorra őket!
Az 1. szenátori választókerületben (Marosvásárhelyen) Frunda
György 39,86 %-kal végzett az első
helyen, mögötte az USL-s Someşan
Ştefan 34,7 %-kal és az ARD-s Paşcan Emil-Marius végzett 14,99 %kal. Az EMNP színeiben induló
Jakab István a szavatok 4,87 %-át
kapta.
A 2. számú szenátori választókerületben (Nyárád- és Felső-Küküllőmente térsége) Markó Béla maga-

biztosan szerzett mandátumot. az
RMDSZ volt elnöke a voksok 65,89
%-át kapta. A második Duma IoanCosmin lett 18,79 %-kal, utána az
ARD jelöltje, Schwartz Ladislau
3,67 %-kal, az EMNP jelöltje, Tőkés András 5,93 %-kal következik.
A 3-as szenátori választókerületben
(Dicsőszentmárton,
Marosludas, Radnót, Balavásár
és Segesvár övezte térség) Csép
Éva-Andrea 17,21 %-ot szerzett az
RMDSZ-nek, ezzel második lett az
USL-s Móra Ákos-Daniel mögött,
aki a szavazatok 48,53 %-át nyerte
el. Az ARD és a PP-DD is egyaránt
16-16 % körüli eredményt ért el, az
EMNP 1,9 %-ot szerzett.
A 4. szenátori választókerületben (Nagysármás és a Mezőség,
Szászrégen és Felső-Marosmente
térsége) Frăţean Petru-Alexandru, az USL jelöltje jutott szenátori
mandátumhoz 53,85 %-kal. A PPDD színeiben induló Cocean Maria 14,99 %-ot, az RMDSZ jelöltje,
Balogh József 14,48 %-ot, az ARD
jelöltje, Matei Dumitru 12,23 %kot kapott, az EMNP jelöltje, Varga
Lóránd-Jenő 1,74 %-ot szerzett.
Az 1. képviselői választókerületben (Marosvásárhely) Kerekes Károly (RMDSZ) a szavazatok 43,91
%-át szerezte meg, az USL jelöltje,
Sâmpălean Dan-Ştefan 32,32 %-ot,
az ARD színeiben induló Roman
Diana-Dana 11,79 %-ot, az EMNP
jelöltje, Portik Vilmos-László
5,6%-ot szerzett.
A 2. képviselőiválasztókerületben (Marosvásárhely) az USL jelültje, Buicu Corneliu-Florin a szavazatok 40,53 %-át kapta. Lokodi
Edit-Emőke az RMDSZ színeiben
35,59 %-kal csak a második helyen
végzett, az ARD jelöltje, Oprişcan
Mihai-Doru 14,93 %-ot, az EMNP
jelöltje, Boros Zoltán 3,67 %-ot
szerzett.
A 3. képviselői választókerületben (Marosvásárhely környéke,
Székely-Mezőség,
Alsó-Marosmente, illetve Alsó-Nyárádmente)
az RMDSZ-es Kelemen Atilla 57,3
%-kal jutott mandátumhoz, USLs kihívója, Lukács-Lóránd István
24,56 %-ot kapott.
A 4. képviselői választókerületben (Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót térsége) Fodor József
16,57%-kal maradt alul az USL jelöltjével, Butiluca Manuel-Augustinnal szemben, aki 47,23%-ot kapott. Az ARD jelöltje itt 17,23%-ot
szerzett, a PP-DD-s induló 12,65%ot ért el, Palosi Csaba az EMNP
színeiben pedig csak 1,24%-ot.
Az 5. számú képviselői választókerületben (Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda térsége)
Borbély László fölényes győzelmet
aratott, 72,96 %-kal jutott képviselői mandátumhoz. Az USL jelöltje, Socotar Gheorghe-Dinu 10,45
%-kal, az EMNP jelöltje, László
György 7,99 %-kal, az ARD jelöltje,
Meleg Victor 2,33 %-kal végzett.
A 6. képviselői választókerületben (Segesvár és Balavásár közti
térség) az USL jelöltje, Jugănaru Anne-Rose-Marie 42,2 %-ot,
az ARD jelöltje, Stroian Toader
17,37 %-ot kapott. Az RMDSZ
jelöltje, Gogolák-Hrubecz Csongor 16,82%-kal csak a harmadik
helyen végzett. Az EMNP-s jelölt,
Ölvedi Zsolt a szavazatok 2,35 %át szerezte meg.

A 7. számú képviselői választókerületben (Nagysármás és a Mezőség
térsége) 52,33 %-kal Chirteş IoanCristian az USL színeiben mandátumhoz jutott, az RMDSZ-es Sallai
Imre 14,86 %-ot, az ARD-s Vasi Ioan
13,21%-ot kapott.
A 8. képviselői választókerületben
(Szászrégen környéke és a Görgény
völgye) USL-s mandátumot jelentett
Gliga Vasile-Gheorghe 58,74 %-os
győzelme is, itt az RMDSZ-es Erős
Csaba 14,98 %-ot, az ARD-s Todoran Liviu-Emil 7,78 %-ot, a EMNP-s
Barabás Tibor 1,78 %-ot szerezett.

Bejutottak a parlamentbe
Mindazok a jelöltek, akik választó
kerületükben az érvényesen leadott
szavazatok felénél akár csak eggyel
is többet megszereztek, bejutottak a
Szenátusba illetve a Képviselőházba. Ily módon közvetlenül bejutott
a Szenátusba az RMDSZ-es Markó
Béla (a voksok 65,89 %-át kapta) és
az USL jelöltje, Frătean Petru-Alexandru (a voksok 53,85 %-át kapta),
a Képviselőházba pedig az RMDSZes Kelemen Atilla (57,3 %) és Borbély László (72,96 %), illetve az USLs Christeş Ioan-Cristian (52,33 %),
és Gliga Vasile-Gheorghe (58,74 %).
A továbbiakban egy bonyolult visszaosztási rendszer révén szintén
mandátumhoz jutottak:
- a Szenátusban: Pașcan Emil Marius, (ARD); Móra Ákos Dániel (USL)
- a Képviselőházban: Kerekes Károly
(RMDSZ, Buicu Corneliu-Florin (USL),
Chirteş Ioan-Cristian (USL), Urcan Ionas Florin (ARD), Sefer Cristian George
(PPDD).

Kinek kedvezett és
kinek nem a szerencse
Mint láthatjuk, a szavazatok 43,91
%-át megszerző Kerekes Károly
kerületében az első helyről kapott
mandátumot a visszaosztás során. A
választó kerületében ugyancsak első
helyezett Frunda György (39,86 %)
viszont nem jutott mandátumhoz,
a rendszer furcsasága okán a mindössze harmadik helyezett, Paşcan
Emil-Marius (14,99 %) ott ülhet a
Szenátusban.
Lokodi Edit Emőkének sem volt
szerencséje, bár ő a második helyről (
35,59 %-ával a 40,53 %-os Buicu Corneliu-Florin mögött) jóval kisebb eséllyel reménykedhetett a mandátumvisszaosztás szeszélyeiben.
Mindkét házban kétharmados
többséget szerzett a választások
egyértelmű nyertese, az USL. Az
RMDSZ megugrotta a küszöböt, 18
képviselője és 9 szenátora lesz. Sikerült biztosítani a Székelyföld, a szórvány, illetve az etnikai szempontból
vegyes vidékek arányos parlamenti
képviseletét.
„Az országos kosárból újra képviselői mandátuma van Temes megyének, ahonnan Molnár Zsolt, az
RMDSZ legfiatalabb, 29 éves képviselője jutott be a Parlamentbe. Máramaros megyében továbbra is biztosított a magyar képviselet, ezt Bónis
István látja el az elkövetkező négy
évben. A Kolozs megyei magyarságnak ismét lesz szenátora László Attila személyében. Veszteségként lehet
elkönyvelni Arad és Brassó megyét,
illetve egy Maros megyei szenátori
mandátumot” – értékelt Kovács Péter főtitkár.

hírek, információk
Educatio Segítség. Irányítás. Lépés.
Már egy ideje megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy
létre kellene hozni az „S. Illyés
Lajos” Általános Iskola mellé egy
olyan civil szervezetet, amelynek
elsődleges célja az iskola diákjainak és tanárainak támogatása, az
iskola anyagi felszereltségének a
bővítése, fejlesztése.
2012 tavaszán a dédelgetett álom
végre valósággá vált, amikor 7 lelkes ember, pedagógusok és szülők
összefogtak és megalapították az
Educatio S.I.L. Egyesületet. Mottóként három szót tűztünk magunk
elé: Segítség, Irányítás, Lépés. Azóta az állandó tagjaink száma 15-re
nőtt és sokan támogatóként is segítik munkánkat. Statútumunkban megfogalmazottak alapján
egyesületünk célja és feladata „nevelő- és ismeretterjesztő, kulturális jellegű, a keresztény értékek és
elvek szellemében való nevelés,
a társadalom által egyöntetűen
elfogadott keresztény értékeken
alapuló pozitív életszemlélet, egy
egészséges és kiegyensúlyozott
életvezetés kialakítása; a gyerekek
pozitív hatású környezetbe való
integrációja (…). A szolidaritás
szellemének megerősítése, az iskola és pedagógusai hírnevének
emelése, a nevelés hatékonyságának növelése szakmai fejlesztés által, a törvényes keretek, tantervek,
tankönyvek és szemléltető eszközök minőségi javítása szintén az
egyesület célját képezi.”
Erre a tanévre több célt is tűztünk magunk elé:
A „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel” - szemle keretében Sóvidék általános iskoláinak gimnáziumi, VVIII. osztályos diákjait szeretnénk

összefogni. A szemlére meghívott
előadók csokorba gyűjtésével a
szűkebb és tágabb régiónk – Sóvidék – lakosságának figyelmét
hívjuk fel, hogy vannak helyi értékeink, él még a népi hagyomány
iránti tisztelet, és vannak fiatalok,
akik szívvel-lélekkel szeretnek
népdalokat énekelni, népmeséket,
mondákat mondani. A tanórák
keretében a népi műfajok jellemzőit tanulják meg, de az élő közegben adatközlők által bemutatott
mese, népdal, anekdota, történet
hozzájárul a diákok nemzettudatának a megalapozásához. A
szemle meghirdetésével erősítjük
a Sóvidék diákjainak együttműködését, felmutatva azt, hogy egy régió részesei mindannyian, egy nép
és egy kultúra örökösei. Ennek
eredményeként ösztönözzük arra,
hogy a hagyományok, a népköltészet megőrzésével anyanyelvüket,
az ízes magyar nyelvet ápolják.
„Vigyük végbe saját jótetteinket,
ne várjunk rá, hogy mások tegyék
meg helyettünk. A legkisebb jótett
is elnyeri jutalmát.” (Tatiosz) mottóval már az elmúlt tanév végén
kiosztottuk, és ebben a tanévben
ismét meghirdetjük az Év diákja
díjat, amit egy olyan iskolánkban
tanuló diák nyerhet el, aki nemcsak tanulmányi eredményeivel,
hanem magatartásával, iskolán
kívüli tevékenységeivel is öregbíti
intézményünk jó hírnevét.
Továbbá ebben a tanévben tervezzük az Év tanára díj kiosztását is,
amellyel az iskolánkban tanító pedagógusok egyikét szeretnénk jutalmazni áldozatos nevelő munkájáért.
Céljaink megvalósítása érdekében két pályázatot is benyúj-

tottunk már az idén: egyiket a
„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”
– szemle megvalósítására, másikat pedig a Szovátai Népi Játszóház támogatására, és mindkettőre
támogatást nyertünk.
Intézményünk legégetőbb problémája a megfelelő hely hiánya,
ahol rossz idő vagy túlságosan
nagy meleg idején a különböző
iskolai tevékenységeinket lebonyolíthatjuk. Ennek megoldása
érdekében szeretnénk az iskolánk mellett álló sportcsarnok
használhatóságát bővíteni, és a
teljes belső felületét beborítani
padlószőnyeggel, hogy bármilyen
iskolai rendezvényen használható
legyen. Ennek érdekében gyűjtést
szervezünk a 2012. december 20án 17 és 19 óra között megtartott
iskolai Karácsonyi Vásáron.
Adományaikat a következő
bankszámlákon is fogadjuk:
RON: Banca Transilvania,
Agentia Sovata, IBAN: RO27
BTRL 0270 1205 6617 40XX
EURO: Banca Transilvania,
Agentia Sovata, IBAN: RO73
BTRL 0270 4205 6617 40XX
„Haladj bátran, egyre mélyebben
az erdő közé. A fák alatt láthatod
a harmatot, ahogy megcsillan a
fűszálak hegyén. Jusson eszedbe,
hogy angyalok könnye ez. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is,
mert annyi embernek zárva marad a szíve a szép előtt.
De miattad nem sírnak már. Mosolyognak, amikor jönni látnak.”
(Wass Albert)
Adjon az Isten mindannyiunknak
békés, boldog karácsonyi ünnepet!
Mózes-Szilágyi Katalin

Angyalok Hangja 2012
A Rotary Klub felkérésére újból
a jótékonyság jegyében léptek fel
a szovátai gyerekek. Erőt és hitet
adtak mindenkinek aki azt gondolja, hogy össze kell fogni a nehezebb sorsúakért és az idősekért,
különösen az ünnep idején.
A koncert elsődleges célja az
volt, hogy felhívjuk a figyelmet
a generációk egymás iránti felelősségére. Eltűnőben van a nemzedékek együttélése, a gyerekek,
unokák szétszóródnak, az idős
emberek gyakran magukra maradnak, nehezen mozdulnak ki
otthonról, nem járnak el eseményekre. Nekik szerettünk volna
egy kis fényt vinni az életükbe így
karácsony előtt.

Másodlagos célja a koncertnek
nevelő célzatú mert jó lenne a
gyerekeinket úgy nevelni , hogy
megtanulják fontosak az idős
emberek és nemcsak életminőségük hanem testi-lelki ápolásuk
egyaránt feladatunk.
A koncertre a belépés most is
díjtalan volt. A helyszínen az
adományládákban összegyűjtött
pénzt jótékonysági célra használtuk fel. Idén a Szóvátai Caritast támogatjuk akik az idősek
otthonápolásához
nélkülözött
használati/higiéniai termékeket
vásárolnak.
Köszönjük mindenkinek aki
eljött erre a páratlan karácsonyi
rendezvényre és minden segítő-

kész embernek az anyagi vagy
erkölcsi támogatást.
Köszönetet szeretnénk mondani a koncerten szereplő gyerekeknek és szüleiknek a ráfordított
energiáért . Domokos Mária,
HŞrsan Simona, Kis Brigitta és
Fülöp Andrea óvónéniknek, Tófalvi Edithnek, Péter Hubának és
a Népi játszóház minden fellépőjének és a Sóvídék televiziónak.
Bízunk benne mindannyian
megtapasztalhattuk, hogy nemcsak anyagi javakért érdemes dolgozni, hanem azzal a céllal is, hogy
jól érezzük magunkat, megismerjük egymást és ezáltal egy kitartó,
erős közösség tagjaivá váljunk.
Szovátai Rotary Klub
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Advent Szovátán

„Ne félj. Ameddig én égek, van
remény. A nevem: Remény” mottójára jó néhány fiatal, a Szovátai
Ifjúsági Szervezet és a Népi Játszóház szervező csapata fogott össze,
és reményekkel telve merte megálmodni a közös városi Adventet,
egy eddiginél másabb, lelkiekben
gazdagabb közös karácsonyvárást.
Aztán az álom, a kezdeményezés,
reményeinket fölül múlóan, pozitív fogadtatásban részesült. Sokan
társultak mellénk, hogy lelkiekben
vagy éppen kétkezi munkával támogassák e közösségi ügyet.
Így láthattuk, amint napról-napra, nemcsak az álmainkban, reményeinkben, hanem a Városháza kertjében is, az önkormányzat
alkalmazottjainak, munkásainak
kitartó és lelkes munkájával, felépül a betlehem, hogy karácsony
tájékára benépesítsék azt a betlehemi állatok és szállást találjon
benne a Szent Család.
Elkészült a hatalmas adventi koszorú is, amelyet gondosan díszítettünk
és helyeztük el rajta a keresztény
szimbolikában Krisztust jelképező
gyertyákat. Majd ezt az adventi koszorút álltuk és álljuk körül az advent
négy vasárnapján, hogy az ökumenizmus szellemében, az együttlét, a
közös várakozás és ünneplés, a hit,
remény, szeretet jegyében gyújtsuk
meg a gyertyákat.
És amint karácsonyhoz közeledve, vasárnapról-vasárnapra nő
a gyertyák fénye, száll az ég fele

gyerekek és felnőttek közös éneklése, imája, érezzük, hogy a melegen dédelgetett álom kiteljesedik,
és újra beköltözik szíveinkbe a
Megváltó, hogy békét, szeretetet
hozzon családjaink, székely közösségünk számára.
A rendezvénysorozat sikeres
megvalósulásáért köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy egy közösségi, újszerűen megszervezett adventi készülődés, karácsonyvárás jöhessen létre Szovátán,
amelynek remélhetően hagyománya lesz ezután. Köszönet az ökumenikus kórusnak, az Intermezzo
Kamarakórusnak, a Marosszéki Kodály Gyermekkarnak, az „S. Illyés
Lajos” Általános Iskola előkészítős
és nagyobb gyerekeinek, a Waldorfcsoportnak, Csortán Andreának,
akik lélekből fakadó énekükkel,
színvonalas és meghitt előadásukkal színesítették, gazdagították a
gyertyagyújtás rendezvényeit. Az
önzetlen segítségért köszönet a rendezvény főtámogatójának, Szováta
város önkormányzatának, az egyházaknak, a Pacsirta Hotelnek, a Larix
vállalkozás vezetőségének, a Marosszéki Közbirtokosságnak, a TransSic
vállalkozásnak, nem utolsó sorban
pedig a Máté családnak és Pál Istvánnak, hogy megvalósulhat az első
élő betlehem városunkban.
A születendő Megváltó árassza
ki mindannyiunkra kegyelmét,
áldott, békés karácsonyt!

láttuk az iskolás gyermekeket
amint nagy szeretettel, örömmel
cipelték az autóhoz a doboztornyokat és megtapasztalták, hogy
kapni jó, de adni még jobb. És
nem sok…. Egy cipős doboz kellett hozzá…. Hogy ne legyen üres
500 gyereknek karácsonya.
Köszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott, és közreműködött

az idei gyűjtésben: szülőknek, gyerekeknek, tanároknak, óvónőknek
az iskoláknak és az óvodáknak.
Valamint kiemelt köszönet illeti a
Sóvídék televíziót, mert színvonalat adott, folyamatosan követte és
tájékoztatott az eseményről.
Ezúton kíván mindenkinek meghitt, békés karácsonyt a

Kiss Enikő

Egy doboz szeretet
Lassan itt a karácsony, az épületek díszkivilágításba öltöznek, tervezzük az ünnepi menüt, és a kívánságlistát. Sajnos nem minden
gyermeknek van lehetősége arra,
hogy díszített fa alatt, izgalommal
telve bonthasson ki ajándékcsomagot. Az „Egy doboz szeretet”
akcióval az Ők arcukra szeretettünk volna mosolyt varázsolni.

És mondhatjuk sikerrel jártunk.
Megint, új értelmet nyert Szovátán a karácsony, a város lakosai összefogtak. Több mint 500 (a
gyűjtés folyamatban van még az
újság nyomdába kerülésekor) család döntött úgy, hogy rászoruló,
ajándékban nem is reménykedő
kisgyereknek okoz örömet idén
karácsonykor.

500 döntés, 500 adományozó,
500 cipődobozba csomagolt szeretet és 500 gyermek öröme. Vajon hány baba vagy kisautó, hány
doboz színes ceruza, vagy kifestő
van a dobozokba? Hány jókívánság, bátorító üzenet érkezik az ismeretlen kis címzettekhez advent
utolsó hetében?
Összeszorult a szívünk, ahogy

Szovátai Rotary Klub!
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művelődés

A versmérték és az emberi mérték aranymívese Áprily Lajos (1875–1967)
Deák Sárosi László a szomszédos Parajd szülötte. Költő. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a MaNDA honlapján rendszeresen közöl nyelvészeti, irodalomtörténeti illetve művelődéstörténeti
témájú írásokat. Ott jelent meg először a parajdi kötődésű lírikus, Áprily Lajos művészetéről írott tanulmánya, amelyet az ő engedélyével itt a szovátai olvasók figyelmébe ajánlhatok.
Molnos Ferenc

Úgy tartják Áprily Lajosról, akik
ismerték, hogy nem volt se jobboldali, se baloldali, se népies, se urbánus, se kormánypárti, se ellenzéki.
Ember volt, aki nem ingott meg
a huszadik század legszörnyűbb
időszakaszaiban sem; akkor sem,
amikor a végletekig fokozódott a
pénz, az ipar, a fegyverek és az eszmék csatározásának zűrzavara, és
amikor sok jelentős gondolkodónak is összezavarodott az iránytűje.
Nem írt közéleti műveket, de a verseit mindenhol idézték, közösségi
események alkalmával elmondták,
szavalták, skandálták – és ez részben így van ma is. A szelíd, igényes elmélkedés hangja szólal meg
minden sorából, ami sokakban kelt
értő-érző visszhangot.
Hogy megértsük, mi az alapja ennek a szemléletnek Áprily személyes habitusán túl, nézzük, honnan
érkezett, hol nyílott neki az ablaka
először a világra! Brassóban született épp 125 évvel ezelőtt, november 14-én. Gyerekkorát azonban a
sóvidéki Parajdon töltötte, ahol az
apjának könyvelői állást ajánlottak
a helyi gyufagyárban. Ez a tulajdonképpen eldugott kis székelyföldi
település volt számára a világ közepe. Az érintetlen természet és a családjának megélhetést biztosító ipar
határa; mindezek előtt pedig az ízes
magyar nyelv bölcsője, ahol az egyik
legszebb magyar szó: „Rózsika”.
Családja részben szász, részben
cseh származású, felmenői között
többen brassói ötvösmesterek
voltak. Őse, mint elképzelte és
megírta az Egy pohár bor című
versében „Címert domborított
/ vén terem falára, / fejedelmi
kannát / Bethlen asztalára.” Az
Áprily néven publikáló Jékely
már a nyelvet, a magyar nyelvet
tekintette munkája, mestersége
és művészete tárgyának, mint
elődei a nemesfémet. Jöhettek és
mehettek divatok és izmusok, Erdély egyik legnagyobb költőjének
a szépen kikalapált versritmus és
a tiszta rímek vagy asszonáncok
voltak az eszményei, nem a különcködő formabontás. Stílusa
egyszerre természetes és csiszolt,
játékos és fennkölt.

Mesterien alkalmazta a
hangsúlyos és az időmértékes ritmikát, gyakran a
kettőt együtt: a szimultánt.
Kevesen tudtak úgy bánni a
nyelv zeneiségével, mint ő.
Versei épp ezért számos zeneszerzőt inspiráltak arra,
hogy megzöngítsék, előadják azokat. Egyik legfrissebb
ilyen megzenésítés Németh
Viktoré, aki egy lemeznyi
verset ad elő sóvidéki költőktől az Üzenet, másképp
című, 2012-ben a költészet
napjára megjelent CD-jén.
E zenés antológia invokációnak számító első darabja
Áprily Lajos Tavasz a házsongárdi
temetőben című verse.
Áprily sorai már önmagukban
is muzsikálnak, mint például a
Márciusban: Zeng a picinyke /
szénfejű cinke / víg dithyrambusa: dactilusok. // Selymit a barka
/ már kitakarta, / sárga virágját
bontja a som. / Fut, fut az áram /
a déli sugárban / s hökken a hó a
hideg havason.” A daktilust maga
a szöveg is említi, ami kiegészül
a fülnek kedves szabályos asszonáncokkal (picinyke – cinke, barka – kitakarta, áram – sugárban,
som - havason); és erőltetettség
nélkül szervesülnek a szövegbe
a betűrímek is: „s hökken a hó a
hideg havason”.
Olyan mívesek az általa alkalmazott formai elemek, hogy például
fel sem tűnik, amikor asszonáncból tiszta rímre vált vagy fordítva:
„S most add a lelked: karcsú váza,
/ mely őrzi még a nyár borát – /
s a hervadás vörös varázsa / most
ráborítja bíborát.” (Ajánlás)
Érti vagy legalábbis érzi a vágórím
elvét. A fontos helyeken a válaszoló
rímet tartalmazó szó a hosszabb, és
így a jelentés is átcseng egyikből a
másikba: „borát – bíborát”.
A természet hangjait és színeit Áprily tartalmilag is emlegeti a
verseiben, gyakran az ellentétek révén, de önmagukban. is: „Egyszerre
szólaltak meg, egy napon / ó április
csodája, nagy duett – / A fülemüleszó az ágakon / s a mennydörgés virágzó fák felett.” (Áprilisi hangulat)
Elemzések, tanulmányok tucatjait
írták az ilyen verseiről azok, akinek
van fülük a forma mívességéhez és
szívük az impresszionista, elégikus
felfogásban megörökített életérzésekhez. Áprily szemlélete egyesíti
a természeteset az ember alkotta,
szabályos formák összhangjával,
a szenvedést a megnyugvással, a
transzilvanizmust az egyetemessel.
Alapeleme a játékosság, amiről e könnyed ars poetikus versében nem csak beszél, de meg is
megvalósítja: „Hazája álom és
titok, / szem-nem-legelte pázsitok // Egyszer csak itt van s mint
kis és / csilingel és kisér, kisér”
(A rím) Erre rakódik rá a világ

disszonanciája, a „Minden összeomlott”-érzés (Tetőn) az első
világháború után, amit ugyanazzal a tisztasággal, esztétikai
kifinomultsággal és csillapító
áttételességgel tudott megírni,
mint például egy szerelmes élményt. A rezignáltságban is van
számára csodaír, amelyet viszont kiemel a Tetőn utolsó sorában: „S titokzatos szót mondtam akkor: Erdély.” Megrendítő
az a szelídség is, amely segített
neki szembenézni az elmúlással: „Én Istenem, mi lett velem: /
nincs bennem többé félelem. [...]
Meglátni józan éjeken: / az élet
volt a félelem.” (Félelem nélkül)
Az a világfelfogás és esztétikai
szemlélet határozta meg írásművészetét egész pályája során,
amelynek alapjait gyerekként,
fiatalként alakította ki magának
a természet közelében és az értékteremtő munka eszményének
családi és közösségi hagyománya
szerint. Később Kolozsváron élt,
Nagyenyeden, Budapesten, majd
élete utolsó éveiben a Visegrádhoz tartozó Szentgyörgypusztán.
Versei mellett prózája, verses
drámái és műfordításai is jelentősek, és a magyar irodalom legszebb lapjai között tartják azokat
számon a diákoktól az irodalomtörténészekig. Áprily sokat
fordított, amikor az ötvenes
évektől 1965-ös újrafelfedezéséig költőként mellőzött volt. Neki
köszönhetjük például az egyik
legszebb Anyegin-magyarítást.
Áprily csupán alkatilag volt visszahúzódó. Nem vitatkozott eszmékkel és politikus ellenfelekkel, de
az értékrendjét nagyon áttételesen
meg tudta jeleníteni például egy
álomban. Kedvenc kirándulóhelye az avarkori várrom, Rapsonné
vára volt, ahol elszenderedve beleképzelte magába a regébe, vagy
inkább egy országba, amelyet a
hazájának tekintett, és amelyet
„eltüntettek az ördögök”. Az Álom
a vár alatt című verse első verseskötetében, a Falusi elégiában jelent
meg 1921-ben. Aki akarja, megérti Áprily sorait. A költemény a következő szakasszal végződik:
„Ott túl a rengeteg homályon
egy szép országot ismerek,
partján habverte sziklaszálon
botot cifráz egy kisgyerek.
Haj, elvesztettem s nem találom,
szekér az útján nem zörög,
nincs arra jel, nincs arra lábnyom,
eltüntették az ördögök.
Kutatom kéz-árnyalta szemmel
s a szemem köddel lesz tele fölötte átcsapott a tenger,
tajtékos évek tengere.
Útromboló fekete ördög,
lásd, engem is megátkozott Rapsonné asszonyom, könyörgök:
még egyszer add a táltosod!”

Holló-ének
Lomb aranylik
lenge ágon,
pók ezüstöz
holt mezőket.
Holló-hangok
hamvas égen holló-párom,
hallod őket?
Felleg-úton
itt vonulnak,
fellebegnek,
visszahullnak.
Pár a párral,
csak magukban,
szél előttük,
tél nyomukban.
Pár a párral,
soha hadban,
rikácsoló
nagy csapatban.
Éjszakázva
dúlt berekben,
rom-falukban,
rengetegben,
s új birokra
kelve reggel
köddel, faggyal,
fergeteggel.
Pók ezüstöz
holt mezőket,
holló tart a
kormos éjnek.
Holló párom,
zeng fölötted,
zeng fölöttem
sorsos ének:
Csak magamban,
csak magadban,
virradatban,
alkonyatban,
soha csacska
csóka-hadban,
rikácsoló
vad csapatban.
Messze szállnánk –
visszaszállunk:
visszavár a
sziklaszálunk.
Durva fészken
vadfa ringat,
ott neveljük
fiainkat.
Sírdombjáról
kurta nyárnak
egyszer ők is
útra szállnak.
Észak útján,
soha délnek
– zeng fölöttünk
sorsos ének –,
soha hadban,
csak magukban,
szél előttük,
hó nyomukban,
éjszakázva
rom-berekben,
dúlt falukban,
rengetegben.
Jaj, magányos,
kósza fajta,
árvaságnak
átka rajta.
Napsugárban,
felleg-árban,
tél-szakában
jár magában –
úgy vesz el az
Éjszakában.
Áprily Lajos

Deák-Sárosi László

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.
Áprily Lajos

Apám emléke
Zengő patakvölgy, szirtes, katlanos,
szurdukja fentebb tisztásokra bomlik,
a kecske rajtuk kis csapást tapos Egy régi völgyhöz mily nagyon hasonlít.
Ott élt apám. Világa: kis faház,
tüdőfeszítő, ősi fenyves-ájer;
a társasága: vakmerő vadász,
lompos fa-munkás és zordon baráber.
Úgy este-tájt a ház elé kiállt,
ha sejtelem kínozta, bús, halálos,
és onnan várta: elszakadt fiát
mikor bocsátja már a láz s a város.
Csak várta, míg ruhája és a gyep
havasi ég hűs harmatával ázott,
és aztán újra árva este lett,
a völgyben egy olasz harmonikázott.
S volt egy karácsony: a havas barak
lakói messze, kis falukba szálltak,
s ő bent a tornyosuló hó alatt
karácsonyfát gyújtott a vad magánynak.
Olyankor csend volt, zsibbasztó, siket,
s jeges magányban megfagyott a vére,
s a hó-tengerben – szürke kis sziget –
döbbenve gondolt furcsa életére.
Áprily Lajos

Galonya felett
Galonya felett járunk ma.
Kápráztat őszi lombnak bája,
s bennünk fortissimóra vált
Áprily őszi muzsikája.
Patakparti utunk fölé
bükk-matuzsálemek hajolnak,
egyiküknek terebélyén
apró madarak zsinatolnak.
Csörgő ér mellett szusszanunk,
pár lépésre boronaház-rom.
Szarvasnyom s maradék virág
szétszorva erdőn és a plájon.
Vízmosáson kapaszkodunk,
lábunk kőáradat csigázza,
hogy milyen volt a dorongút,
valaki éppen magyarázza.
Előttünk medve járt erre,
lába nyomát hárman fotózzák.
Öreg fenyvesek illatát
kószáló fuvallatok hozzák.
Fenyők között mohos ösvény,
szederinda nyúlik át rajta,
gyümölcse fényes sötétkék,
dús zamatú havasi fajta.
Utunk hirtelen véget ér,
Istenszéke szikláin állunk:
ős-szépség, szédítő mélység,
beleremeg szívünk és lábunk.
2012. szeptember 23.

Németh János

élő emlékezet
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Karácsonyi „apróságok” a Magyar Néprajzi Lexikonból
kolompoltak, a kürtöt fújták az
utcán végig, s ilyenkor egyes vidékeken a gazdáktól ajándékot
kaptak. Ugyancsak országszerte
szokásban volt a már adventben
megkezdődött betlehemezés, továbbá a kántálás, kóringyálás, angyali vigasság. Általában jellemző
a karácsonyi szokásokra és hiedelmekre a jövő évi termékenység, bőség, szerencse biztosítása
valamilyen módon. Szokásban
volt karácsonykor és a karácsony
körüli napokon dramatikus játékokat előadni, a bábtáncoltató
betlehemezés, betlehemezés, Heródes-játék, szálláskeresés.

A karácsony
a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, Jézus születésének napja.
Krisztus születésének december
25-i megünnepléséről szóló első
adatokkal a 4. sz.-ban találkozunk. Niceai János püspök szerint Jézus születését Rómában I.
Gyula pápa (i. sz. 337–352) alatt
kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább.
Rómában az 5. sz. elején az állam
is elismeri karácsony ünnepét, s
Honorius és Arcadius császárok
e napon a cirkuszi játékok tartását is megtiltották. Jézus születésének dec. 25-i megünneplésével
lezárult a születés dátumának
tisztázása körül támadt vita.
A liturgiában karácsonynak is, a
húsvéthoz hasonlóan kialakult az
előkészületi ideje (advent), majd
a vigíliája (dec. 24.). E napra böjtöt rendeltek el, ezért karácsony
böjtjének is nevezik. Karácsony
böjtje voltaképpen már az ünnep kezdete. Ezen a napon mezei munkát nem végeztek. Az
asszonyok takarítottak, sütöttek,
főztek. A férfiak kiseperték az
udvart, kitisztították az istállót,
a gazdasszonynak bekészítették a
tűzrevalót, a marháknak a takarmányt. Az ország északi vidékein
a pásztorok vesszőcsomóval járták sorra a házakat. Ugyancsak
dec. 24-én volt szokásban a paradicsomjáték. A római katolikus családok régebben egész nap
böjtöltek, s csak az esti harangszó
után kezdődött a karácsonyi vacsora kialakult szokásrendjével és
ételeivel, amelyek között első helyet kapott az ostya, a fokhagyma,
az alma, a dió és a mákos tészta.
Amikor az egyház engedett a szigorú böjtből és megengedte, hogy
a hivők egyszer napjában jóllakjanak, sok helyen az ünnepélyes
vacsora helyett a karácsonyböjti
ebéd honosodott meg. Az ebéd
vagy vacsora előtt az állatokat is
jóltartották.
Az ország sok helyén szokásos
volt az éjféli miséig dióra kártyáz-

ni. Az éjféli miséhez számtalan
hiedelem és mágikus eljárás fűződik. Aki feláll a Luca székére,
meglátja, kik a boszorkányok. Az
a lány, aki harangszókor a kútba
tekint, meglátja jövendőbelijét.
A szerelmi jóslás egyéb változatait is gyakorolták karácsonykor,
ugyanígy többféle haláljósló és
időjósló eljárást (időjóslás, haláljóslás) a következő évre vonatkozóan. A valamelyik őszi naptári
ünnepen vízbe tett gyümölcsfaágnak is karácsonyra kellett kivirágoznia. Azt is tartották, hogy az
éjféli mise alatt megszólalnak az
állatok, s elmondják véleményüket gazdáikról, gondozóikról.
Karácsony napján lánynak,
asszonynak nem volt szabad más
házához menni, mert szerencsétlenséget vitt volna. Ezért ahol
nem volt szokásban a fiúgyermekek köszöntése, ott valamilyen
ürüggyel elküldték a rokonokhoz.
A székelyek azt tartották, hogy ha
fiúgyermek az első látogató, a tehén bikát, ha lány, üszőt borjazik.
Étkezés előtt a család tagjai
megmosakodtak, a mosdóvízbe
sok helyen ezüstpénzt, piros almát tettek, hogy a következő esztendőben szerencsések és egészségesek legyenek. Karácsony
böjtjén a család minden tagjának
viselkedését figyelemmel
kísérték,
mert azt tartották,
hogy ahogy ezen a
napon viselkednek,
úgy fognak viselkedni a következő
esztendőben is.
Karácsony napján
nemcsak a családtagoknak, hanem a
család javainak is a
házban kellett lenniük, ezért karácsony
böjtjén a kölcsönkért tárgyakat, eszközöket visszaadták.
Este a pásztorok
országszerte ostoraikat pattogtatták,

A karácsonyfa
karácsonyestére (dec. 24.) felállított vagy függesztett örökzöld
(főleg fenyő) fa vagy ág, amelyet
gyümölcsök, sütemények, gyertyák, szentképek stb. díszítenek.
Rá vagy alá szokás elhelyezni a
karácsonyi ajándékokat. Maga a
karácsonyfa is számíthat karácsonyi ajándéknak.
A karácsonyfa-állítást először
Elzászból jegyezték fel a 17. sz.
elejéről. Ettől kezdve mint protestáns családi szokás terjedt, először német területen. Keresztény
szimbolikája a 18. sz.-ban alakult
ki. A 19. sz.-tól indult világhódító
útjára. Jelenleg szinte világszerte ismert, az európai kultúrától
befolyásolt területeken általában
elterjedt. Európa keletebbre fekvő
országaiban – így hazánkban is
– a 19. sz. első felében jelent meg
arisztokrata, majd polgári körökben. A század második felében
a falusi iparossághoz, módosabb
parasztokhoz is eljutott.
Századunkban vált közismertté,
s elterjedését a parasztság anyagi
helyzetének felszabadulás utáni javulása tette teljessé. A parasztságnál sajátos, a paraszti kultúrához
alkalmazkodó szokások alakultak
ki a karácsonyfával kapcsolatban,
pl. a köszöntők analógiájára házról házra járás karácsonyfával, az
aprószenteki korbácsolás hatására az asszonyok borókaágakkal
való megütögetése.
Napjainkban a karácsonyfa-állítás virágzó, általánosan elterjedt szokás, közkedveltségéről a
nagy karácsony előtti fenyőfavá-

sár számadatai nyújtanak képet.
Különösen
gyermekintézményekben, de más intézmények
épületeiben, köztereken és templomokban is szokás karácsonyfát
állítani.

A karácsonyi ajándék,
angyalfia a karácsonyra adott,
kapott ajándék.
A középkor első időszakában
a karácsony és újév egy időre
esett (így az újévi és a karácsonyi ajándék nem választható el
élesen), ekkor ajándékozták meg
feljebbvalók alárendeltjeiket: a
pápa a bíborosokat, feudális urak
alattvalóikat, apátok a szerzeteseket. A magyar király is megajándékozta udvari népeit. Az újkor
elején részletesebben leírt karácsonyi ajándékok között szerepel
a feldíszített ág, mint ahogy maga
a karácsonyfa is egyfajta karácsonyi ajándék. A német protestantizmus a 17. sz.-tól döntően családi ünneppé tette a karácsonyt,
s ettől kezdve az ajándékozás
főleg családi körben jutott jelentőséghez: elsősorban szülők
ajándékozták meg gyermekeiket.
Általánosan elterjedt gyermekhiedelem volt, hogy az ajándék
adója földöntúli lény. A német
területen a 16. sz.-ban ajándékozóként fellépő Szent Miklós az
elődje a mi Mikulásunknak, de
az amerikai Karácsony apónak

és az orosz gyerekeket megörvendeztető Fagy apónak is. A német protestantizmus szorította ki
alakját saját területéről, és náluk
jelent meg először Jézus (Jézuska)
e szerepben. 1601-ből való német
ábrázoláson Szent Kristóf vállán
ülő kis Jézus hozza az ajándékot,
pontosabban Szent Kristóf tartja
kezében a lombos (nem fenyő!)
fát, rajta kolbász, hurka, kenyér,
perec, tisztított liba, italos edények. A kis Jézus csak az egyik
ajándékot fogja.
A karácsonyi ajándék nálunk
a karácsonyfa elterjedéséhez
hasonló utat járt be, s családi
szokássá válása előtt földesurak
oszthattak karácsonyi ajándékot.
Az ajándékot hozó személye nem
egységes, az erdélyi magyarok
körében az angyal, sőt az aranyos
csitkó ismert. A parasztságnál
nagyobb arányú karácsonyi ajándékozás csak a felszabadulás után
bontakozott ki, a vásárlási lehetőségek megnövekedésével.

A karácsonyi ajándékozás jelenleg világszerte óriási méreteket
öltött, amiben nagy szerepe van a
kereskedelem propagandájának, a
nagyszabású karácsonyi vásároknak. A karácsonyi ajándék-csomagokra fenyőágat szokás tűzni,
s ebben a karácsonyi ajándékozás
korai formáinak hagyományát
láthatjuk.
A karácsonyi köszöntések
egyéb elnevezései: angyali vigasság, kántálás, kóringyálás, mendikálás, pásztlizás. A köszöntők
karácsonyi énekeket énekelve
járnak házról házra. Engedélykérés után az ablak alatt vagy bent
a házban énekelnek egy vagy
több karácsonyi éneket, köztük
olyanokat is, amelyek különben a
dramatikus karácsonyi szokások
(pl. betlehemezés, szálláskeresés
stb.) énekes betétei. (A bukovinai
székelyeknél karácsony éjjelén
„tiszta énekből állt az egész falu”.)
Ezután megköszönik az adományokat és elbúcsúznak.
Különböző korcsoportok jártak köszönteni: délben kezdték
a gyermekek, majd vacsora után
a fiatalok, este 9 óra után a felnőttek, többnyire házasemberek.
A pásztorok külön csoportban
jártak, nagy lármázás közepette: ostort pattogtattak, dudáltak,
kolompoltak, kürtöltek stb. A fiúgyermekek több vidéken csörgős

botokat vittek magukkal.
Az adományok régebben inkább
ennivalóból álltak: a gyermekek
tarisznyájukban elvitték (dió,
alma, mogyoró stb.), a felnőtteket
megvendégelték.
A székely legények karácsony
este a lányokat köszöntötték.
Közülük kettő katonaruhába öltözött, akik minden háznál elmondták egymásnak felelgető
tréfás verseiket, s ezután valamelyikük a házbeli lánnyal a muzsikások zenéjére táncolt. A legényeket megvendégelték, a lány pedig
pénzt adott a másnapi mulatság
költségeire.
A köszöntés alkalmával énekelt
karácsonyi énekek mellett jókívánságokat tolmácsoló versek,
adománygyűjtő formulák, sőt
tréfás versek és dalok is elhangzottak.
A karácsonyi köszöntés esetében
az egyházi és népi énekek állandó
kölcsönhatásáról beszéllhetünk.

szabadidő, sport
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Sudoku (60)
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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...

<

3

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
tornyon feltűntetett
szám jelöl.
Határozza meg a
2
hajók
helyzetét,
2
tudva azt, hogy hajó
hajóval és hajó világítótoronnyal még
0
sarkosan sem érint5
kezhet! A tengeren
4
11 hajó található.

<

Készítette: Sebe Zoltán

Kisebb-nagyobb, mint... (34)

<

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 (58)

<

8

<

Mi annyira elmaradottak vagyunk, hogy nálunk a szivárvány is fekete-fehér.

Bűvös négyzet (54)

Taekwondo – 24 érem egy válogatott versenyző, az ez évi eredmény

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...
Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a kocsmába, és
mondja a haverjainak:
– Hát, már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan elvisz
az AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor elindulnak haza, megkérdezi az apját:
– De apám, nem is AIDS-e
van, hanem rákja!
– Az igaz, de így legalább egyik sem
fogja összeszűrni a levet anyáddal.
Komám, én ki nem állhatom
az Andrást!
– Hát én se.
– Miért, te mennyivel tartozol neki?

A Szovátai Medve-tó Sportklub
Taekwondo Sasok szakosztályának sportolói november 17-én
Máté Miklós edző vezetésével
25-en részt vettek a Marosvásárhelyen megrendezett Barátság
Kupa és az országos formagyakorlat verseny küzdelmein. A
nagy fontossággal bíró formagyakorlat versenyen és a kupán
egy marék érmet szereztek.
A következő eredményekkel
tértek meg a formagyakorlat
versenyről:
- lányok:
- Nagy Henrietta (6-9 évesek) – aranyérem;
- Birta Edina (6-9 évesek)

– ezüstérem;
- fiúk:
- László Botond (6-9 évesek)
– aranyérem;
Máté Miklós a 30-40 évesek kategóriájában bronzérmet nyert.
A verseny nagy hozadéka a szovátai csapat számára, hogy Nagy
Henriettát beválasztották a korosztályos román válogatottba.
A Barátság Kupán a következő
eredményeket érték el:
- Tófalvi Roland (gyerek -25 kg)
– aranyérem;
László Botond (gyerek -35 kg)
– bronzérem;
Nagy Henrietta (gyerek -25 kg)
– ezüstérem;

Szász Zsófia (ifjúsági -55 kg)
– bronzérem;
Hou Tibor (ifjúsági -80 kg)
– ezüstérem;
Ezek voltak az utolsó versenyeik az idén. A Marosvásárhelyen
nyert érmekkel kiteljesedett az
éremgyűjteményük. Ez évi éremszerzésük különböző versenyeken:10 arany, 9 ezüst, 5 bronz
(összesen 24 érem).
Tiszteletre méltó eredmény.
Mester és tanítványok jó munkájának, a szülők segítségének, az
önkormányzat által nyújtott támogatás és az általa megteremtett
felkészülési körülmények közös
eredménye.

A férj veszekszik a nejével:
– Soha nem voltál hű hozzám!
– Ez nem igaz! Gyakran hű voltam hozzád!

Az öreg székely felkel reggel, és
azt mondja a feleségének:
– Szépet álmodtam az éjjel!
– És mi volt az? – kérdezi az asszony.
– Bukaresten voltam.
– És mi volt abban olyan szép?
– Hát, hogy útlevél kellett hozzá!

Áll az öreg székely az út mentén és
stoppol. Arra jön egy újgazdag városi az 500-as Mercijén. Megáll, és
felveszi. Az öreg székely beül az első
ülésre, és megilletődve nézegeti a számára ismeretlen dolgokat a műszerfalon, majd elkezd kérdezősködni:
– Mondja, ez itt micsoda?
– Ez egy CD-lejátszó – feleli a
vezető.
– És ez?
– Ez egy beépített színes TV.
– Hát ez itten, micsoda? – kérdezi az öreg
– Ez egy műholdas helymeghatározó műszer.
Az öreg hümmög egyet, majd
azt mondja:
– Hát az a csillag ott elől a motorháztetőn mire jó?
Na, megtréfálom az öreg parasztot – gondolja a városi, és így szól:
– Hát bátyám, az egy különleges célzókészülék. Ha valakit el
akarok trafálni, csak belenézek a
készülékbe, és ha benne látom az
illetőt, már rendben is van a dolog.
Látja ott azt a biciklistát? Most be-

Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad
a falun, és mindenkit meghív, jöjjenek el, megnézni a gyereket.
– Aztán ha jöttök, csak nyugodtan rúgjátok be a kaput – teszi
hozzá.
– Már miért kellene berúgnunk
a kaput? – csodálkozik valaki.
– Nincsen rajta kilincs?
– Hogyne volna! De csak nem
fogtok üres kézzel jönni!
Öreg székelytől kérdezi az unokája:
– Nagypapa, látott már antennát?
– Hát láttam is, meg ettem is.
– De hát, az fémből van!
– Akkor csak láttam.
– Örömmel utazol el?
– Neem, az asszonnyal...

Székely bácsi a falu bíróságán, el
akar válni a feleségétől.
Kérdezi a bíró:
– Mért akar elválni a feleségétől,
bácsi?
– Mert megcsalt a szomszéd
gazdával.
– És maga még sosem csalta
meg a feleségét?
– Hát dehogynem.
– De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
– Úgy látom, nem ért maga engem, bíró úr! Ha én a csizmámmal
belelépek a tehénszarba, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint
vót. De ha a tehén jön és beleszarik a csizmámba, hát azt a csizmát
maga se venné fel többet!
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veszem a célzókészülékbe, gázt
adok és már annyi is neki.
Az utolsó pillanatban finoman
elhúzza a kormányt, és kikerüli
a biciklistát.
Belenézve a visszapillantó tükörbe, rémülten látja, hogy a
biciklista felbukva, élettelenül
fekszik az út jobb oldalán. Megszólal az öreg székely:
– Hát, cseszheti kend azt a híres célzókészülékét! Maga a büdös életben el nem trafálta volna azt a biciklistát, ha én nem
nyitom ki a kocsi ajtaját!
Beteg a székely tehene. Megkérdezi a szomszédját, hátha
tud segíteni.
– Mondja szomszéd, maga mit
adott a tehenének, amikor az
beteg volt?
– Hát terpentint.
Másnap megint találkoznak.
– Szomszéd, megdöglött a tehenem a terpentintől.
– Az enyém is.

