Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XII. évf. 105. szám 2013. január

Pro Urbe díjakat adott át az önkormányzat

Azért az elkötelezettségért és
kitartásért, amellyel közösségükért fáradoztak, illetve mert
tevékenységükkel a város hírnevét bearanyozták, munkájuk elismeréseként tiszteletük
jeléül a település lakói nevében
Szováta Város Önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntette ki
december végén a következő
szovátai személyiségeket:
Nagy Vera, Czakó Gabriella,
Fülöp Krisztina, Fábián Gabriella, Demény Tünde, Szabó
Attila, Vass Júlia, Zsombori
Levente, Siklódi Zsolt.
A december 27-i dísztanácsülésen történt díjazással az
önkormányzat hagyományt
akar teremteni, hogy általa
évente elismerő és bátorító
visszajelzést adjon olyan személyiségeknek, akik e településért és az itt élő emberekért
cselekednek. A kitüntetettek
feltűnés nélkül végzett közösségépítő tevékenységükre,
csendes fáradozásukra, sajátos
értékeket teremtő illetve közös
értékeinket megőrző és tovább
adó munkájukra kaptak most
visszajelzést az önkormányzat
révén az itt élő emberektől, ezzel is kifejezve, hogy becsüljük,

amit tesznek. Pilinszky János
Egy szenvedély margójára című
versében megfogalmazottak
szerint, az általuk eldobott kavics néma szakítására most egy
tenger zúgott vissza. A verssel
Deák Andrea, szép muzsikával
pedig Bakó Tihamér köszöntötte az ünnepelteket.
Lássuk, miért is a tisztelet:
Nagy Vera és Czakó Gabriella
A Marosszéki Kodály Zoltán
Gyeremekkar megszervezéséért és vezetéséért, azért az
elhívatott munkáért, amellyel
zenei kultúránk megőrzéséért
és az ifjabb nemzedékeknek
való átadásáért fáradoznak.
Fülöp Krisztina
Azért a törekvéséért információközpontú világunkban,
hogy a keresztény kultúra és
erkölcs értékeit az iskolai oktatás keretében és azon kívül
is végzett munkájával eljuttassa a gyermekekhez.
Fábián Gabriella
A Szovátai Népi Játszóház
megszervezésében és eredményes tevékenységében betöltött
szerepéért, népi kultúránk értékeinek megismertetésében
és újabb nemzedékeknek való
átadásában végzett munkájáért.

Változás

Demény Tünde
Azért az önzetlen fáradozásáért
és munkájáért a Dévai Szent Ferenc Alapítvány keretében, amelylyel az illyésmezői gyermekek
életét igyekszik szebbé, tartalmasabbá és bensőségesebbé tenni.
Szabó Attila
Áldásos tevékenységéért a Gyulafehérvári Caritas családsegítő
szolgálata keretében. Különösen
az idősebb korosztály számára
szervezett programokért, amelyek sokaknak segítenek méltósággal megélni az öregségüket.
Vass Júlia
Azért a lelkes munkáért,
amellyel igyekszik a szép és
igaz szó szeretetére és tiszteletére nevelni a fiatalokat.
Zsombori Levente
Azért a következetes szakmai
tevékenységért, amellyel a sport
keretein belül céltudatos munkára, kitartásra nevel fiatalokat. Egy
olyan világszemléletre, amely
ezen értékek becsületére épül.
Siklódi Zsolt
Azért a művészi és szervező tevékenységéért, amellyel képi világunk kiteljesítéséért fáradozik, s
mert kiemelkedő nemzetközi művészi értékeket hozott el hozzánk.
Molnos Ferenc

Lám, új külsőt kapott a
lap, némiképp megváltozott arculatot. Más papír,
más minőség, más méret.
Először talán furcsán hat,
hogy a megszokottnál
kisebb méretűek az oldalak, másképpen esik a
lapozás is benne, de aztán
megtapasztaljuk, hogy az
összfelület mégsem lett kevesebb, mert megduplázódott az oldalak száma.
Remélhetőleg hozzászokunk, csak jó híreket hozzon! Vagy az sem fontos?
Nem mindenki örül a jó
hírnek, van, aki botrányt
akar, szennyesben turkálni. Pontosabban, turkáltatni, mert azért mégis jobb,
ha más kenni össze magát.
Mint a fejlécben látható,
a XII. évfolyamához érkezett a lapunk. A korábbi
évfolyamok
valamenynyi száma – és ebből volt
már 104 – kivétel nélkül
az információnyújtás és
az értékek felmutatása
jegyében készült. Nincs
szándékunkban ettől a továbbiakban sem eltérni.
Azt viszont hisszük, hogy
mindig lehet még jobban.
Külsőben,
tartalomban
egyaránt. A minőségi javulás, nyilván, sok tényező
függvénye. Ezek egyike a
ráfordított pénz. Nem lehet tőle elvonatkoztatni.
Manapság divatos panaszkodni, de én most inkább arra gondolok, hogy
különösebb felhajtás nélkül
is lapunk megváltozott.
Vele együtt változunk mi
is, mert napról napra változik körülöttünk a világ.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Kovács Henrietta (szülei: Kovács Kálmán és Kovács Edith); Takács
Nikolett (édesanyja: Takács Tímea);

Isten éltesse Őket!

Szováta Város:

Házasságot kötöttek: Zollner Karl (Szentanna, Arad megye) – Kiss Ágnes Ildikó (M. Eminescu lakónegyed M/7 szám);
Boldog házasságot!

Szováta, Fő út, 155 szám
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:

Elhunytak: Ivacion Emeric (1939) – Templom utca 17 szám; László Mária (1931) – Fő út 102
szám; Simon Zsuzsanna (1946) – Akác utca 40 szám; Kádár Dénes (1974) – Gyár utca 7 szám;
Hegyi Géza (1933) – Petőfi Sándor lakónegyed D2/10 szám; László Zsigmond (1943) – Sómező
utca 46 szám; Józsa Ágnes (1946) – Rózsák útja 51 szám; Gábor Tibor (1961) – Fő út 44 szám;

secretariat@primaria.szovata.ro

Kléh Emma (1946) – M. Eminescu lakónegyed N1/14 szám; Szabó Ilona (1928) – M. Eminescu lakónegyed E2/ szám;
Nyugodjanak békében!

Ügyfélfogadás:
Péter Ferenc polgármester
Kedd – 11,00 órától;
Domokos András jegyző:
Szerda – 11,00 órától;
Hegyi Mihály alpolgármester
Csütörtök – 11,00 órától;

Önkormányzati
határozatok
35. sz. határozat – a 2012.
évi helyi költségvetés módosításáról;
36. sz. határozat – a polgármesteri hivatal személyi
összetételének elfogadásáról;
37. sz. határozat – a 2013.
évi adók és helyi illetékek
megállapításáról;
38. sz. határozat – a Géra
utca 1 szám alatti telek telekkönyvi behatárolásáról;
39. sz. határozat – egyre
teljesebb városi víz- és csatornaszolgáltatás céljából
korszerűsítési,
fejlesztési
alap létrehozásához szükséges kvóta megállapítására hozott 12/11.03.2010-es
számú önkormányzati határozat visszavonásáról;
40. sz. határozat – a
szovátai tanintézményekben lévő munkahelyükre
más településekről ingázó
pedagógusok utazási költségeinek megtérítéséről;

Uniós élelmiszertámogatás
Szovátán, akárcsak az ország
más településein, az Európai
Unió segélyprogramja keretében a napokban újra élelmiszercsomagokat osztottak.
A támogatás részét képezi az
Európai Unió szociálpolitikájának, amelynek értelmében
minden tagország hátrányos
helyzetű állampolgára jogosult az élelmiszertámogatásra.
A munkanélküliek, a 400
lej alatt kereső nyugdíjasok,
a súlyos fogyatékkal élők, az
árva gyerekek gyámjai és más
hátrányos helyzetben élő személyek vehették fel az uniós
élelmiszertámogatást.
A korábban meghirdetett
élelmiszercsomagból egyelőre hiányzik az olaj és a liszt.
Tulajdonképpen országosan
felfüggesztették e két élelmiszer folyósítását, mert nem
rendelkeznek a szükséges
mennyiséggel, ugyanis a beszállító bolgár cég tavaly december végéig nem teljesítette
a szerződésben vállaltakat,
azaz, nem szállította le a szükséges mennyiséget. A csomag
tartalma – a 4 kg búzaliszt és
a 6 liter olaj nélkül – így néz
ki: 4 kg kukoricaliszt, 0,8 kg
száraztészta, 0,5 kg keksz, 6
kg rizs, 1 kg paszuly, egy borsókonzerv, 0,8 liter sűrített

paradicsom, 0,8 liter paradicsomkonzerv, 3 kg cukor.
Mint megtudtuk, akik felveszik a segélycsomagot, azok
utólag a hiányzó termékeket is
meg fogják kapni, de egyelőre
nem lehet, hogy mikor lesz a
beigért liszt és olaj.
Szovátán mintegy nyolcszáz
ember került a Maros megyei
Tanács által összeállított listára, amelyet ki fognak egészíteni mindazokkal a szovátai
személyekkel, akik a 2o12
szeptembere és decembere
által behatárolt időszakban
nyertek jogosultságot. Előreláthatólag nekik február folyamán osztják a járandóságukat.
Egyelőre több mint ötszáz
személy kapta meg az élelmi-

szercsomagját.
Többen érdeklődtek, hogy
mi történik abban az esetben,
ha munkanélküli státusuk
okán rákerültek a korábban
összeállított listára, de azóta
sikerült munkába állniuk, jogukban áll-e támogatásban
részesülniük? Ők már nem
vehetik át az élelmiszersegélyt, mert jogosultságukat
az átvevés pillanatában ismét
kell igazolniuk. Az élelmiszertámogatás átvételekor a jogosult személyeknél legyen egy
másolat a személyazonossági
iratról, valamint a jogosultságot igazoló iratról (munkanélküli igazolvány – januári
pecséttel,
nyugdíjszelvény,
rokkantsági határozat, stb.)!

administrație publică locală
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ORDONANŢĂ nr. 1 din 9 ianuarie 2013
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218
Fax: 0265 570 524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro

Program audienţe
Primar: Péter Ferenc:
Marţi – de la ora 11,00;
Secretar: Domokos András:
Miercuri – de la ora 11,00;
Viceprimar: Hegyi Mihály:
Joi – de la ora 11,00;

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 35 – cu
pri-vire la modificarea Bugetului Local pe anul 2012;
Hotărârea nr. 36 – cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului
orașului Sovata;
Hotărârea nr. 37 – cu privire la aprobarea stabilirii
impozitelor și taxelor locale
pe anul 2013;
Hotărârea nr. 38 – cu privire la aprobarea dezmembrării terenului situat în str.
Ghera nr.1;
Hotărârea nr. 39 – cu privire la revocarea H.C.L. nr.
12/11.03.2010, cu privire la
aprobarea constituirii „Cotei de dezvoltare modernizare și retehnologizare,
investiţii”;
Hotărârea nr. 40 – cu privire la decontarea navetei
cadrelor didactice;

Publicat în Monitorul Ificial
nr. 18 din 9 ianuarie 2013.
Data intrarii in vigoare: 12
ianuarie 2013.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
și al art. 1 pct. I.3. din Legea
nr. 1/2013 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă
prezenta ordonanţă.
ARTICOL UNIC
(1) Pentru anul 2013, prin
derogare de la prevederile
Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri
privind reducerea nivelurilor
valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale
și alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel
mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice
locale respective, adoptate
de către acestea pentru anul

2012.
(2) Hotărârile prevăzute
la alin. (1) pot fi adoptate în
termen de cel mult 20 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
(3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile
impozitelor și taxelor locale
aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative conform alin. (1) se compensează cu obligaţii de plată către
bugetele locale cu termene de
plată viitoare sau se restituie
la cererea contribuabililor.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

IPP cere Guvernului abrogarea Ordonanţei nr. 1/2013
pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
Institutul pentru Politici Publice (IPP) critică atitudinea
inconsecventă, cu consecinţe
grave pe care le vor demonstra și controalele ulterioare
ale Curţii de Conturi la nivelul execuţiei bugetelor autorităţilor locale, a Guvernului
României, prin emiterea ieri a
Ordonanţei nr. 1/2013 pentru
reglementarea unor măsuri
financiar - fiscale în domeniul
impozitelor și taxelor locale,
prin care a făcut facultativă,
în 2013, aplicarea prevederilor extrem de clare ale Codului Fiscal prin care se impune
tuturor autorităţilor indexarea
taxelor locale cu rata inflaţiei.
Foarte probabil, la controlul
Curţii de Conturi asupra execuţiei bugetare din 2013, controlorii financiari vor interpreta că primarii care ignoră
obligaţia indexării taxelor și
impozitelor locale prevăzută în
Codul Fiscal invocând OG nr.
1 au săvârșit o ilegalitate și vor
trebui să suporte consecinţele.
Decizând abia în ultimele zi-

lei ale lui 2012 sumele brute la
care trebuie să ajungă taxele și
impozitele pentru următorii
3 ani (indexarea făcându-se
odată la 3 ani cu rata inflaţiei),
Guvernul a luat prin surprindere primarii/președinţii de
consilii judeţene și consilierii
locali/judeţeni care apucaseră
să emită Hotărâri de majorare a taxelor (având, conform
legii, acest atribut) prin care
acestea au ajuns la sume peste
ceea ce noua indexare le-a cerut să atingă.
Atragem atenţia Guvernului
care, prin concesia ce pare a fi
făcută la presiunea unor primari care măriseră taxele peste
sumele rezultate în urma noii
indexări de 16,05%, dar și primarilor ce dezinformează prin
omisiune, mimând că nu ar fi
știut că la finalul anului 2012 se
împlineau cei trei ani la care se
face o nouă indexare a taxelor
locale cu rata inflaţiei, că actualul lor comportament fiscal
este populist, iresponsabil și
evident riscant în condiţiile

angajamentelor faţă de FMI
și Comisia Europeană care ne
cer o predictibilitatea fiscală în
România. De altfel, în loc să
susţină o politică fiscală responsabilă, autorităţile locale
și cele centrale preferă să se
împrumute în continuare de la
organismele internaţionale.
Datoria Guvernului este să
respecte legea, să facă derogări numai în situaţii excepţionale, ci să nu alimenteze o
politică populistă de menţinere a unor taxe și impozite
la nivelul anului 2012 (unele
nemajorate din 2009!), ignorând perfect conștient faptul
că inflaţia a crescut între timp.
Cerem, prin acest Comunicat,
Curţii de Conturi a României să explice public care sunt
consecinţele juridice ale noii
Ordonanţe, având datoria de
a preveni aruncarea în haos a
bugetelor locale în următorii
ani ce sunt capitali pentru finalizarea proiectelor de investiţii locale.
(continuare la pagina nr. 4)
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de ale noastre

IPP cere Guvernului abrogarea Ordonanţei nr. 1/2013
(continuare de la pagina nr. 3)
În opinia IPP, atâta vreme cât
în filosofia românească de stabilire a plafoanelor taxelor și
impozitelor locale, Guvernul
intervine în autonomia locală
(prin fixarea, odată la 3 ani, a
sumelor concrete pentru fiecare categorie de taxă locală
în urma aplicării indexării), el
este și primul responsabil de
consecinţele unor măsuri luate la presiunea unor primari
care preferă să se protejeze
electoral în ochii alegătorilor
nemărind, prin adoptarea de
hotărâri în consecinţă, taxele
locale cu rata inflaţiei, chiar
conștienţi fiind că, de la an la
an, nevoile financiare (inclusiv investiţionale) cresc concomitent cu creșterea tuturor
preţurilor din piaţa liberă în
urma inflaţiei.
60% dintre primăriile marilor municipii din România
nu au mărit în perioada 2009
- 2011 nicio taxă locală, deși
Codul Fiscal permite acest
lucru. Există și municipii
care au aplicat asemenea in-

dexări an de an, dovedind o
politica fiscală responsabilă:
Sibiu, Oradea, Târgu Mureș,
Timișoara, Sfântu Gheorghe,
Pitești, Deva, Vaslui. De cealaltă parte, localităţile care nu
au majorat deloc taxele locale
în aceeași perioadă sunt: Drobeta Turnu Severin, Reșiţa,
Slobozia, Călărași sau Târgu
Jiu. Multe dintre aceste localităţi au anunţat deja că vor face
uz de derogarea prevăzută în
Ordonanţă și nu vor indexa
taxele nici 2013.
Comunităţile din România
nu se vor moderniza niciodată dacă sunt conduse de
primari care nu sunt dispuși
să își asume indexări și chiar
majorări de taxe (dacă e necesar), consideră IPP care a
criticat în ultimii ani comportamentul profund umilitor la
care se pretează primarii prin
venirea, săptămânal, la București, la ministere, pentru a
cere bani de investiţii locale.
Toate Guvernele au întreţinut
această stare nereformând

esenţial sistemul de stabilire
a taxelor și impozitelor locale pentru a își păstra pârghiile politice asupra primarilor,
călcând în picioare efectiv
importanţa principiului autonomiei locale și distribuind,
de cele mai multe ori abuziv,
fonduri de la nivel naţional
(ex: fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, ale ministerelor etc.). IPP va urmări
atent modul în care Guvernul
Ponta se va ţine de cuvânt și
va respecta angajamentele luate, conform declaraţiilor publice ale Premierului, de a nu
mai alimenta, în noile condiţii, autorităţile locale cu bani
din diferite scheme financiare
gestionate de la Centru.
Primari municipiilor mari,
în loc să se unească să ceară
ferm Guvernului regândirea
politicii de taxe și impozite locale (prin lăsarea la latitudinea
fiecărei comunităţi să decidă
asupra cuantumului propriilor
taxe și ulterior să se și bucure
de beneficiile încasării) preferă

să se umilească în faţa Guvernelor pentru bani de investiţii.
Deplângem lipsa de demnitate
a primarilor și a consilierilor
locali și judeţeni care nu au
curajul să iasă în faţa cetăţenilor din propriile localităţi
să explice de ce este necesară
indexarea și chiar mărirea (pe
care o pot face în limita a 20%)
a taxelor și impozitelor locale,
temându-se că taxele și impozitele în sume mai mari vor
spori atenţia cetăţenilor faţă de
calitatea activităţii primăriei/
consiliului.
IPP vă rămâne dedicat
principiilor autonomiei locale bazate pe asumarea
responsabilității aleșilor locali pentru modernizarea
comunităților locale și va
sancționa public orice Guvern care are tendința de a
întreține dependența financiară a primăriilor de aparatul
central profund politizat în
acest moment.

Liviu Dragnea: Majoritatea direcţiilor deconcentrate vor trece la autorităţile locale
Vicepremierul Liviu Dragnea a afirmat că cele mai
multe dintre direcţiile deconcentrate ale ministerelor vor
trece din subordinea prefecturilor la consiliile judeţene
și că Guvernul vrea să elimine posibilitatea pe care o au
prefecţii de a suspenda actele
administrative ale autorităţilor locale.
„Direcţiile deconcentrate
ale ministerelor din judeţe,
cea mai mare parte dintre ele,
vor trece sub autoritatea autorităţilor locale, pentru că așa
este firesc, așa e în toate ţările
civilizate”, a declarat vicepremierul Liviu Dragnea vineri,
la Ploiești.

Ulterior, într-o conferinţă
de presă, Dragnea a spus că
direcţiile deconcentrate ar
urma să treacă în subordinea
consiliilor judeţene.
Vicepremierul a spus că rolul prefectului ar trebui să se
concentreze pe coordonarea
„mult mai fermă” a acţiunilor
în perioadele de calamităţi, pe
verificarea modului de aplicare a programului de guvernare și că Guvernul ăa în calcul
posibilitatea ca prefecţii să
primească competenţe în ceea
ce privește controalele la nivel
local.
„Ne gândim serios dacă
(prefecţii- n.r.) să primească
ceva competenţe din punct de

vedere al controlului, pentru
că o parte însemnată din instituţiile judeţene de control nu
vor trece la autorităţile locale
și atunci cred că este firesc ca
la nivel judeţean cel care să le
coordoneze să fie prefectul” a
spus Liviu Dragnea.
Totodată, vicepremierul a
precizat că Guvernul vrea ca
prefecţii să nu mai aibă ca
atribuţii posibilitatea de a suspenda acte ale autorităţilor locale și că acest drept ar trebui
să-l aibă numai instanţele de
judecată.
Vă pot spune cu certitudine că nu mai dorim ca prefecţii să aibă la îndemână
un instrument îngrozitor și

incorect și anume posibilitatea ca atunci când tacă un
act administrativ al unei autorităţi locale acel act să se
suspende de drept. Numai
o instanţă judecătorească
trebuie să aibă această competenţă, deci practic nu este
posibil ca un funcţionare
public, chiar dacă este înalt
funcţionar public, să poată, printr-o decizie a lui, să
suspende o decizie a unei
autorităţi locale. Pentru asta
este nevoie de modificarea
Constituţiei și în procesul
de modificare a Constituţiei
avem și astfel de obectiv”, a
spus Liviu Dragnea.

jogszabályfigyelő
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Kormányrendelkezések
Az alábbiakban a kormány néhány olyan rendelkezéséről adunk
hírt, amelyek a közelmúltban születtek és sokakat érdekelhetnek.
Az első és legfontosabb a helyi adókra és illetékekre vonatkozó rendelet, amely körül hetekig tartó vita volt a médiában, sokáig vajudott,

s mikor megszületett, azonnal a bírálatok kereszttűzébe került, mert
a kormány az adók emelésének ódiumát átdobta az önkormányzatok udvarába, miközben az is nyilvánvaló, hogy ez alkalmazhatatlan, mert nem csupán erkölcsi, de pénzügyi törvényt is sértett.

1. A 18/09.01.2013-as sz.
Hivatalos Közlönyben megjelent az 1/2013-as számú Kormányrendelet
(Ordonanța
Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie
2013 privind reglementarea
unor măsuri financiar/fiscale
în domeniul impozitelor și
taxelor locale), amely módosítja
a Pénzügyi törvénykönyv helyi
adókra és illetékekre vonatkozó
előírásait abban az értelemben,
hogy megengedi a helyi tanácsoknak hogy a 2013-as évre
kissebb adószinteket állapíthassanak meg, mint amelyeket az
1.309/2012-es kormányhatározatban szabtak meg.
A kormányrendelet 2013.
január 13-án lép érvénybe és
20 napot ad az önkormányzatoknak, hogy hozzák meg
a határozatokat, amelyekkel
törvényes keretekbe helyezik
az idei helyi adókat és illetékeket. A kormányrendelet megjelenése előtt hozott olyan
tanácsi határozatok, amelyek

tak meg, illegálisak !
2. A 2012. december 28án a 897-es számú Hivatalos
Közlönyben jelent meg az
1.291/2012-es Kormányhatározat, amely négy szociális juttatásokat szabályozó törvény:
a 416/2001-es minimál
jövedelmet
garantáló
törvény, a 111/2010-es, a
szülési és gyermeknevelési pótlékot szabályozó
törvény, a 277/2010-es,
a családi pótlékot szabályozó törvény, valamint
a 61/1993-as, a gyermeknevelési pótlékot szabályozó törvény alkalmazási normáit módosítja.
A módosítások szigorításokat jelentenek,
elsősorban abban, hogy
az érintett családok többféle
jövedelmeit veszi figyelembe a juttatások jogosságának
elbírálásnál, valamint gyakoribbá teszi a dokumentumok
hatósági ellenőrzését.

közpénzből fizetett alkalmazottak egységes bérezési rendszerét. Helyette, hasonlóan az
utóbbi három esztendőhöz,
egy külön rendelkezésben
szabályozza a 2013-ban alkalmazandó bérezést, amely meg-

gainak megelőzését, megállapítását és szankcionálását
szabályozó sürgősségi kormányrendeletet módosítja.
Érvénybe lépése: 2012. november 30.
5. A 34/2006-os, a közbeszer-

alacsonyabb szintet állapítanak meg a helyi adóknak és
illetékeknek, mint amilyet a
kormányhatározatban szab-

3. Közalkalmazottak fizetése
2013-ban: A Kormány 2013ban sem fogja alkalmazni a
2010-ben elfogadott 284-es, a

tartja az alkalmazottak 2012ben meglévő bérszintjeit.
4. A 66/2011-es, az európai
uniós alapok felhasználása
szabálytalanságainak
megelőzését, megállapítását és
szankcionálását szabályozó
sürgősségi kormányrendeletnek módosítása:
Megjelent a 2012 november 30-i, 806 sz. Hivatalos
Közlönyben (Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
75/2012 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea
neregulilor
apărute
în
obţinerea
şi
utilizarea
fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale
aferente acestora).
A 75/2012-es sürgősségi
kormányrendelet a 66/2011es, az európai uniós alapok
felhasználása szabálytalansá-

zéseket szabályozó kormányrendelet módositása:
Megjelent a 2012 december
10-i, 827 sz. Hivatalos Közlönyben (Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2012 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune
de servicii).
A 77/2012-es Sürgősségi Kormányrendelet mintegy 81 pontban módosítja a 34/2006-os, a
közbeszerzéseket
szabályozó
sürgősségi kormányrendeletet.
A kormányrendelet módosított változata 2013. január
elsejével lépett érvénybe.
Minden folyamatban lévő
közbeszerzési eljárás vagy
szerződés a december 31-ig
érvényben lévő rendelkezések
alapján folytatódik.
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Eljutott az iskolákba

Ahogy már korábban előre
jeleztük, eljutott A székelység története című tankönyv a
szovátai iskolákba. Annyi évtized tiltása és agyonhallgatása
után, eljött az idő, hogy immár
iskolában tanulhassák a gyermekeink a történelmüket. A
saját történelmüket, hogy az
„Őseink a dákok...” kezdetű
történelmi leckék helyett (Ki
ne emlékezne még rá?) ezt
olvashassák: „A Székelyföld
földrajzi név azt a területet jelöli, amelyet évszázadok óta, és
jelenleg is döntő többségben
székelyek népesítenek be.”
Ezek tudatában nem tűnnek túlzónak a könyv szovátai
bemutatásán elhangzott köszöntő sorai. Természetesnek
vesszük a kitűnő fogadtatást, a lelkesedést, az örömet.
„Nincs semmi túlzás benne, a
mai nap tulajdonképpen ünnep, örömünnep. De ugyanakkor egyszerű hétköznap is,
mert mi más lehetne az, hogy
élünk, és hírt adunk arról,
hogy tegnap, tegnapelőtt is
voltunk, hogy tegnap, tegnapelőtt is itt voltunk.
Kettősséget érzünk. Egyfelől
a mai napot annyira természe-

tesnek találjuk, akár a hétköznapok sorában bármelyiket,
hisz oly természetes, akár a
lélegzetvétel, hogy a magunk
és az utódok okulására feljegyezzük, hogy eleink mikor,
hol, miért és mit cselekedtek,
hogy akárcsak a tegnap is mi
mit cselekedtünk, és gyermekeink kezébe adjuk a mi
történelmünkről szóló könyvet. Másfelől ünnepi érzések
töltenek el, mert nem tudunk
elfeledkezni arról sem, hogy

csak néhány évtizede is, mit meg nem
adtunk volna, hogy
megérjük ezt a pillanatot, hogy kezünkbe vehessünk
egy olyan könyvet,
amely
hitelesen
szól mindarról, ami
a mi nemzeti közösségünkkel történt, s amelyet nem
csak otthon olvashatunk, de az iskolai padban is felüthetünk, mert amit
hordoz, közvetít,
végre tárgyává lehet itt, szülőföldünkön az iskolai
oktatásnak.
Köszöntöm e hétköznapon
és egyben ünnepen itt megjelenteket! Köszöntöm mindazokat, akik közösségünk
bizalmából különböző tisztségekben úgy dolgoztak, hogy
eljöhetett ez a mai nap is,
akik egy székelyföldi összefogás keretében lehetővé tették
A székelység története című
könyv megszületését. És köszöntöm annak a szakembergárdának itt megjelent tagjait,

akik a megteremtett lehetőséggel élve, a szükséges anyagot összegyűjtötték, és megírták a székelység történetét!
Sorolom őket: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann
Gusztáv Mihály, Kádár Gyula,
Mihály János, Novák Csaba
Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki
Nagy Balázs, Sófalvi András,
Sztáncsuj Sándor József; szerkesztői Ferencz S. Alpár, Hermann Gusztáv Mihály, Novák
Károly István, Orbán Zsolt; illusztrálta Gyöngyössy János.”
Már az sem veszi el a kedvünket, hogy sokakat zavar
e könyv megjelenése, hogy
vizsgálódásba fogott a szakminisztérium is, és elkezdte
keresni, hol köthetne bele. A
lényeg, hogy eljutott hozzánk,
és eljutott gyermekeink kezébe. Iskolaigazgatóinkra, pedagógusainkra hárul a feladat,
hogy megtalálják nemcsak
használatának lehetőségeit az
iskolai oktatásban, de történelmi múltunk átadásának azt a
módját is, amit az aktuális oktatási törvény megenged, amihez kitűnő segédeszköz lehet
ez a könyv..
Molnos

hírek, beszámolók

Szovátai Hírmondó, 105. szám 2013. január

7

Tegnapot a holnapnak
„A néphagyományok feltárása egyáltalán nem szakmai ügy. Fontos feltétele ez a
nemzeti, illetve nemzetiségi
önismeretnek,
létezésnek,
az emberiség közös kulturális kincsestárához való méltó
hozzájárulásnak.” (Kós Károly)
A néphagyományokba való
nevelődést, a népi hagyományok iránti érdeklődés felkeltését tűzte ki célul a Szovátai Népi
Játszóház, amikor 2007-ben
elkezdte működését, és teszi az
óta is, a helyi, sóvidéki és távolabbi magyar tájegységek néphagyományainak feltárása és a
fiatal korosztályoknak, a jövő
nemzedékeinek való átadása
által. A számítógép és média
„lebilincselő” világában törekszünk a múlt örökségeinek, a
Tegnap maradandó értékeinek
átadására, azért, hogy előkészítsük a Holnapot, megalapozzuk
nemzetiségi létezésünket, önismeretünket. Mindezt pedig az
ősi értékekre és gyökerekre alapozva, a „tiszta forrásból” merítve igyekszünk megvalósítani.

A 2012-es évi
rendszeres táncházi
programjainkban is
a néphagyományok
hiteles
átadására,
különböző népi kézműves
technikák
megismertetésére törekedtünk. Táncházas
foglal-kozásainkon
sóvidéki, felcsíki és
moldvai népszokásokat, néptáncokat, népi
gyermekjátékokat
játszhattak közösen
a kisebb és nagyobb
gyerekek, olykor szülőket is bevonva, hogy
a gyerekek számára még élményszerűbb legyen a foglalkozás, az
együttlét. A hitelesség kedvéért
néhány alkalommal adatközlőket, népi mestereket hívtunk meg
a játszóházas tevékenységekre.
Így a szovátai gyerekek is megismerhették a Sóvidéken még
élő húsvéti hajnalozás, pünkösdi
„Hess-pávázás” népszokásokat,
vagy éppen felcsíki szüreti és
lakodalmas mulatságokba, táncokba, népszokásokba
kóstolhattak bele meghívott
gyermek-csoportjaink közvetítésében. Sóvidéki, valamint
csángó nénik mutatták
be a gyerekeknek a szö-

vés, illetve tojásírás fortélyait, a
hagyományos munkafolyamatokat. A népi ízek előcsalogatására málét, lakodalmi perecet,
lángost sütöttünk, amelyből egy
morzsa sem maradt szégyenben.
A karácsony előtti tevékenységen pedig gyerekek hosszú sora
kígyózott, hogy nagy kitartással mártogassák első méhviasz
gyertyájukat a karácsonyi asztalra, amíg csuhéangyalkák serege
született meg a szorgos gyerek és
szülői kezek munkálkodásával.
Bízunk benne, hogy az elvetett mag, az átadott tudás,
megismertetett hagyomány
gyökeret ver gyerekeink lelkében, tudatában, alakítja-

Száll a dallam
Nekem és biztos másnak is fontos
a zene. Szeretem a népzenét, mert
lehet rá táncolni is. Ezért vettem
részt a téli vakációban a Szovátai
Népi Játszóház által megszervezett
egyhetes pásztorfurulya táborban.
A táborban sokat tanultunk, zenéltünk. Sok moldvai népdalt tanultam meg furulyázni és énekelni,
amelyeket az esti közös zenélések
alkalmával együtt játszottunk, koboz és gardony kísérettel. A tilinkót
is kipróbáltam, nagyon érdekes rajta játszani. Tetszett, amikor az utol-

só napon, a záró estén a szüleink
is kipróbálhatták, megszólaltatták a tilinkót.
A zenélés mellet jutott idő közös sétára, szánkózásra is.
A táborban nagyon jól éreztem magam. Sok gyereket ismertem meg, barátokat szereztem. Ségercz Feri bácsinak
köszönöm a hangulatos, mókás
órákat, a közös zenélés élményét. Várom a következő furulyafoglalkozásokat és ajánlom
másnak is.
Kiss Boglárka

formálja személyiségüket, a
szülőföldhöz kötve őket.
Programjaink főtámogatója a
Nemzeti Kulturális Alap. A Pro
Professione Alapítvány közbenjárásával elnyert támogatásuknak köszönhetjük tevékenységünk élményekben gazdag és
színes megvalósulását. Az Önkormányzat és a Pro Sovata Alapítvány hozzájárulásával, logisztikai és pénzügyi támogatásával
kiegészülve az elnyert pályázatok, még ha csak részfinanszírozásban is, nélkülözhetetlenek
voltak a táncházas programok
és egész éves tevékenységünk
megvalósításához.
Kiss Enikő
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Röviden
Már az idei karácsonyi vásárt tervezgetik
Az elmúlt év híradásaiban többször is foglalkoztunk a
Szovátai Ifjúsági Szervezet, a Népi Játszóház valamint a
szovátai önkormányzat által szervezett adventi készülődéssel
és a vásárral. Mostanra e rendezvénysorozat már a múlté, de
oly sikeresnek bizonyult, hogy a szervezők már tervezik a következőt. Az önkormányzat támogatására is számíthatnak.
„Ne félj, ameddig én égek, van remény. A nevem: remény”
mottójára, a Szovátai Ifjúsági Szervezet és a Népi Játszóház
szervező csapata összefogott és megszervezte a közös városi
adventvárást, egy eddiginél másabbat, lelkiekben gazdagabbat
karácsonyi vásárral egybekötve.
A rendezvénysorozat sikeres megvalósulásáért a szervezők
mindazoknak köszönetet mondanak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy közösségi, újszerűen megszervezett adventi
készülődés létre jöhetett Szovátán, amelynek, remélhetőleg,
hagyománya lesz ezután.
Változnak a közlekedési szabályok
Romániában sem szabad az idei évtől vezetői engedély
nélkül mopedet vezetni, a jogosítványok megújítását pedig
ezen túl minden kategóriánál orvosi vizsgálattól teszik függővé – egyebek mellett ezeket az újdonságokat tartalmazza
az új KRESZ, amely január 19-én lép hatályba. A személygépkocsikra érvényes B kategóriájú, kártya típusú jogosítványok továbbra is tíz évig érvényesek, de megújításukhoz
mostantól orvosi vizsgálatra és pszichológiai alkalmassági
tesztre lesz szükség. Személyi sérülés nélküli balesetnél sem
kötelező rendőrt hívni, de az új KRESZ-be bekerült, hogy a
nem balesetben megrongált járművek vezetőinek a rendőrségtől kell 24 órán belül jegyzőkönyvet igényelniük a rongálásról.
Kész a beiskolázási terv
A továbbképzési terv részeként évenként beiskolázási terv is
készül. Ez a pedagógusok másoddiplomájának, szakvizsgájának, illetve a hétévenként kötelező továbbképzéseknek a helyi
rendjét, ütemezését rögzíti. Szovátán már kész a terv, a megyei
tanfelügyelőséghez is leadták.
A következő tanév beiskolázási tervét illetően, a tantestület
által megszavazott javaslatokat bocsátották a vezetőtanács elé,
az óvodai, elemi, gimnáziumi, líceumi és a posztlíceális osztályokra vonatkozóan.
Főleg Illyésmezőben vannak gondok, itt alig jön össze egy iskolai csoport. Emiatt a nulladik osztályos csoportot össze kell
vonják az első valamint a második osztállyal.
Ha a gyereklétszám csökkenésének veszélye továbbra is
fennmarad, akkor tanári helyek leépítésére is lehet számítani.
Hiszen, ha ezer alá csökken a létszám, akkor egy aligazgatói
helyet biztosan elveszítenek. Azon kívül, ha a gyerekek száma
nem elegendő egy iskolai vagy óvodai csoport létrehozásához,
akkor egy tanítói és óvónői állás is veszélybe kerülhet. Idén
valószínűleg két tanítói hely is megszűnik.

Mesemaraton Szovátán
A közelmúltban mesemaratont szerveztek az S. Illyés Lajos
Általános Iskolában. A rendezvény a Feltarisznyált mesepogácsa című pályázatnak a része, melynek lényege, hogy a gyerekek
egymás után, megszakítás nélkül mondjanak népmeséket. Az
eseményen az általános iskola 1-4 osztályos tanulói vettek részt.
A rendezvény célja, felhívni a gyerekek és a pedagógusok figyelmét a még élő népmesekincs begyűjtésére.
Az S. Illyés Lajos Általános Iskola ezt a mesestafétát 2013 februárjáig őrzi meg, ezután egy másik iskola veszi majd át. Ez idő
alatt többfordulós anyanyelvi vetélkedőn vesznek részt a gyerekek. Ezt tették az elmúlt időben is.
A részvétel nagy volt, mindenki jól érezte magát. A rendezvénynek lesz még folytatása.
Diákok megmérettetése
Január 29-től kezdődően kötelező próbavizsgákon kell részt
vegyenek a nyolcadikos, tizenkettedikes és tizenharmadik osztályos diákok, tudtuk meg a Domokos Kázmér Iskolacsoport
igazgatójától, Vass Ferencztől. A próbavizsgák célja, hogy a diákok felmérjék tudásukat és, hogy számukra idejében kiderüljön, milyen tantárgyból vannak hiányosságaik. A vizsgák során
az érettségihez és képességvizsgához hasonló körülményeket
teremtenek, hogy az érintettek megtapasztalhassák mi vár rájuk
a nyári vizsgaidőszakban.
Az elmúlt években katasztrofálisan gyenge eredmények születtek a vizsgákon. Tavaly a nyolcadikos tanulók alig 45 százaléka kapott ötösnél nagyobb jegyet matematikából, román nyelvből pedig a sikeresen vizsgázók aránya csak 60 százalék volt. Az
érettségizőknél sem jobb a helyzet. A tavaly nyári érettségin a
végzősök alig 34 százaléka szerzett érettségi bizonyítványt.
Az első próbát, január 29-én, román nyelv és irodalomból
tartják. A tételeket a vizsga reggelén a tanfelügyelőség közli az
iskolákkal, a javítás a vizsgáztató tanárok feladata lesz. Az elért
eredmények tájékoztató jellegűek mindhárom fél, a diákok, a
tanár és a szülők számára is. A vizsgákra jelentkezők még nincsenek.
Anyanyelvből február 5-én, a profilnak megfelelő kötelező
tantárgyból április 23-án, illetve a nyolcadikosoknak matematikából ugyanaznap szerveznek próbavizsgát. A választott tantárgyból az érettségizőknek április 30-án tartják a próbafelmérést. A tanfelügyelőség jobb eredményeket vár a próbavizsgák
megszervezése nyomán.
Kedvezmény adófizetők számára
A törvény értelmében tíz százalékos kedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, akik március végéig befizetik
az egész évre esedékes adóikat. Ez a lehetőség fennáll vállalkozások számára is, annyi különbséggel, hogy az ő esetükben
hat százalék a kedvezmény. A jogi személyek kedvezményét
elsősorban a kisvállalkozások használták ki. A polgármesteri
hivatal pénztárában márciusig 31-ig lehet befizetni kedvezméAbodi László
nyesen az adókat.

hírek, beszámolók
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Bethlen Gábor történelmi Szaktábor és vetélkedő
Megtiszteltetésünkre szolgált részt venni és élményekben gazdagodni az idén 11.
alkalommal megrendezésre
kerülő „Bethlen Gábor Történelmi Szaktábor és vetélkedőn”, melynek helyszíneként
szolgált a Teleki Oktatási Központ. Felkészítő tanárunk,
Nagy Sándor, az előző évek
tapasztalatai alapján olyan jelentkezőket keresett, akiknek
nemcsak az adott témában
kell helyt állniuk, hanem előadásmódjuk is meggyőző kell
legyen. A XI. A osztályból két
csapat jelentkezett 2-2 diákkal: Albert Judit és Lőrinczi
Hajnalka valamint Incze János Sándor és Zöldi Mátyás.
A Teleki Oktatási Központ
hivatalos oldalán rengeteg
téma állt rendelkezésünkre, melyek közül szabadon
választhattunk. A megadott
tételek között szerepelt egyaránt tárgyilagos, valamint
szubjektív téma. Albert Judit
és Lőrinczi Hajnalka, mint a
Honszeretők csapata a „Törökverő Hunyadi János” témát, Incze János Sándor és
Zöldi Mátyás, a Hazafiak csapata, pedig „A fekete sereg
katonája voltam” tétel mellett

döntöttek. A választás nem
volt egyszerű, hiszen körültekintőknek kellett lennünk:
nemcsak a rendelkezésünkre
álló információforrást kellett
felmérnünk,
hanem az adott
téma iránti érdeklődésünk is
fontos szerepet
játszott.
A vetélkedő
december 19-e
és 23-a között
került
megrendezésre. Az
ország legtehetségesebb
diákjai mérhették fel történelemtudásukat.
A
csapatok
nov.30-ig,
a
választott téma
függvényében,
szakdolgozatot
küldtek be, melyek alapján
kiválasztották a legjobb tizenkettőt. Legnagyobb örömünkre másodikként valamint
negyedikként jutottunk be.
Az igazi megmérettetés azonban csak ezután következett.
A PowerPointos bemutatók
nem feltétlenül az írott szöveg

élő közvetítését szolgálták,
hanem leginkább a diákok
szabad előadását és előadásmódjuk fejlesztését célozták
meg. A bemutatókat kiértéke-

díszítették a szakemberek remek előadásai, melyek kiváló
alkalmat kínáltak a diákok
számára a történészet számos
területére való bepillantásra.
A helyismereti séta során mi
is új, számunkra eddig ismeretlen információkkal gyarapodtunk városunk történelmi
múltjáról. A szakdolgozatok, a
PowerPointos bemutatók valamint a feladatlapok egyaránt
meghatározó szerepet töltöttek be a verseny végkimenetelében. Nagyon örvendtünk,
hogy a Domokos Kázmér
Szakközépiskola tanulóiként
átvehettük az oklevelet a harmadik helyezésért.
A díjazottak közé sorolhatjuk a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont
tanulóit valamint a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen
Líceum diákjait. A Bethlen
Gábor Történelmi vetélkedő
nem csupán az alaptudásunk
fejlesztésére szolgált, hanem
elsősorban kreativitásunkat,
önálló előadásmódunkat és
beszédkészségünket mérte fel.

lő zsűritagok között szerepelt:
Szolláth Hunor,a TOK oktatási igazgatója, Országh Péter
történelemtanár, Oniga Erika
művészettörténész, Márton
Béla és Fekete Árpád, helyi
nyugalmazott tanárok valamint Pintye Gábor történészhallgató. A napi programokat

Albert Judit és Lőrinczi Hajnalka
a Domokos Kázmér Szakközépiskola XI. osztályos tanulói

latkozta Ovidiu Nicolescu, a
szervezet elnöke.
Elmondása szerint az intézkedés hátrányosan fogja érinteni a mikrovállalkozásokat,
ugyanis nehezen fogják
tudni kifizetni a magasabb
béreket. „Néhány ezer cég
nem fogja túlélni a minimálbér emelését: vagy csődbe
jutnak, vagy a feketepiacra kényszerülnek” – véli az
egyesület vezetője.
Jelenleg 5 021 460 alkalmazottat tart nyílván Romániában a Munkaügyi Főfelügye-

lőség, ebből 536 839 személy
minimálbéren van bejegyezve. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos adatok szerint a foglalkoztatott lakosság 10%-a
a 700 lejes minimálbért viszi
haza havonta.
A felügyelőség adatai szerint januárban 5 517 079 érvényes munkaszerződés volt
Romániában. A munkaügyi
nyilvántartásban emellett úgy
szerepel, hogy 32 474 olyan
személy dolgozik teljes állásban, aki már betöltötte a 65.
életévét.

Emelik a minimálbért
Kormányhírek szerint idén
emelik a minimálbért. Mégpedig két lépésben.
Február 1-től 50 lejjel nő az
összeg és eléri a 750 lejt, majd
júliusban újabb 50 lejes emelést hajtanak végre.
A kormány megkapta az
IMF beleegyezését is a lépéshez. Az USL kormányprogramjában azt ígérte, hogy
2016-ra 1000 lejre növelik a
minimálbért.
A munkaügyi hivatal adatai szerint alig több mint 5
millió munkavállaló van Ro-

mániában, ebből 536 ezer
személy van minimálbérrel
alkalmazva.
A Kis- és Középvállalkozások Tanácsa (CNIPMMR)
támogatja a minimálbér 800
lejre történő emelését, ugyanakkor a testület arra figyelmeztet, hogy a bérnövelés
összhangban kell legyen a
termelékenységgel. „Romániában a minimálbért 2000 óta
a termelékenység növekedési
üteménél nagyobb mértékben
emelték, ami inflációs nyomást eredményezett” – nyi-
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Huszáraink európai csatatereken
December elején huszáraink ismét európai csatatereken jártak. Szerencsére most nem harcolni. Székelyföldi
és partiumi huszárokból egy autóbusznyi csapat Csehország felé vette útját, ahol az 18o5 december elején
Austerlitz környékén vívott három császár csatájának
nevezett ütközet helyszíneit, valamint a német egyesítési hegemóniát eldöntő Königrätz környékén vívott
osztrák-porosz csata emlékhelyeit járta be, ahol vérüket hullatták eleink. Huszáraink koszorút helyeztek a
szülőföldjüktől ily messzi tájon elesett székely és magyar
katonák sírhantjaira, gyertyát gyújtottak emlékoszlo-

Csatába indulva
Huszárok. Délcegen szokták
megülni a lovat, s a március
15-i ünnepségeken oly méltósággal vonulnak, mintha győztes csatából térnének meg.
Most viszont éppen csatába indulnak. Egyelőre civil
öltözetben, de az eg ymásra
halmozott pakkban ott van
a díszes öltözet is, a posztóból
készült nadrág, mente, dolmány, a sarkantyús csizma, a
csákó, a zsinóron függő tarsolylemez, s az enyhén hajlított ívű kard. Mindezt berakták gonddal. A formákról ki
lehet találni, hogy melyikben
mi rejtőzik. Csak arról nincs
sejtelmem se, hogy a lovakat
hová csomagolták.
Az is furcsa, hogy senki sem
sír utánuk: se asszony, se az
anyja szoknyájába kapaszkodó

gyermek, se kendővel integető
kedves. No meg, hogy éppen
egy buszra várnak. Azaz várunk, mert haditudósítóként
másodmagammal velük tartok.
De csodálkozásra nincs sok
idő, mert megjön a busz, és a
sok pakkal felszuszakodunk.
Napóleon ellenében indulunk
Morvaországba.
Brünn
A hajnal előtti indulás
eredménye, hogy számomra
szokatlan órában érkezünk
Nagyváradra, aztán az ártándi
határátkelőhöz. Nem tudom
elfeledni, hogy két évtizede
még 9 órát vártam, hogy sorra
kerüljek a határellenőrzésnél,
hogy csomagomat széttúrják,
emberségemben megalázzanak. Most személyi igazolvá-

paiknál, felidézték cselekedeteiket, méltatták helytállásukat, főt hajtottak emlékük előtt.
Egy csatában – bár csupán nézőként – azért részt
vettek: az austerlitzi csatában, amelyet december 2-án
népes nemzetközi résztvétetellel az egykori résztvevők utódai évek óta december elején megemlékezésül,
immár békésen, újrajátszanak. A huszárokat elkísérve minderről a Sóvidék televízió számára több részes
dokumentumfilmet forgattunk. A csehországi látogatás eseményeit most egy kis útijegyzettel idézzük fel
.
Molnos Ferenc
nyunk felmutatásával gond
nélkül jutunk át Magyarországra. A magyar-szlovák és a
szlovák-cseh határon már azt
sem kell elővennünk.
Az autópályán gyorsan haladunk, mégis estébe fordul az
idő, mire Pozsony alatt átkelünk a Dunán. A várost csupán
madártávlatból látjuk. A kivilágított vár négyszöge vonzza a
szemet. Jó lenne ott is szétnézni, de ma még át kell lépnünk
egy határt, hogy Morvaország
fővárosába, Brünnbe érjünk.
A külváros szállást ad, a belváros elkápráztat. Egy rövid
sétára van idő, aztán jöhet a
pihentető álom, mert a holnap
új feladatokkal vár. Holnap
már csatatereket járunk be,
holnap már emlékezni fogunk
Székelyföldről, Erdélyből és
Magyarországról ily messzire
vetődött eleinkre, és fejet hajtunk áldozatuk előtt.

Csata előtt
A huszár sem kardcsörtetéssel, huszárgaloppal vagy nótával kezdi a napot, a reggeli
kávé viszont kihagyhatatlan.
A hűvös reggelen, ha ott gőzölög a pohárban, utána jobb
kedvvel indul a szolgálatra.
A forró kávé különösen
fontos, ha izgalmas nap következik. A mai pedig előreláthatólag az lesz, hiszen
egy olyan napot próbálunk
ma visszaidézni, amelynek
eseményeit a történelem az
austerlitzi csata néven tartja
számon. Mi most olyan földön járunk, ahol 1805 decemberének elején három császár,
I. Ferenc osztrák császár, I.
Sándor orosz cár, és Bonaparte Napóleon francia császár
seregei csaptak össze, s ahol
Napóleon a túlerővel szemben
egyik legfényesebb győzelmét
aratta. 207 évvel előttünk itt

kitekintő
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magyar és székely katonák
tapodták az Austerlitz melletti telnicei földet, s az osztrák
monarchia hadseregében bár
a vesztes oldalon harcoltak, itt
is kitűntek vitézségükkel, nem
hoztak szégyent nemzetükre.

Megemlékező utunkat a
Telnicében emelt kopjafánál
és huszáremlékműnél kezdjük, ahol földinkkel, Csaba
testvérrel találkozunk.
Az austerlitzi csata a kisváros közelében több települést felölelő dombos területen zajlott. De volt egy
meghatározó, stratégiai pontja, amely a küzdelem végkimenetelének eldöntésében
óriási jelentőséggel bírt. Ez a

fontosabb mozzanatait.
Más ez és több, mint egy történelmi film, olyan, mint egy
szabadtéri színházi előadás. Itt
a néző ugyanazt a levegőt szívja, mint a katonák, A lőporfüst
nem csak látvány a számára, de
kaparássza a torkát is. A korabeli katonai egyenruhákról nehéz elhinni, hogy nem csupán
parádéra készültek.

nek eszmét, vagy a következő évi itteni találkozójukról
egyeztetnek. Netán kifejezik
örömüket, hogy idén kegyes
volt az időjárás velük, igazán
kellemes időben nyerhettek
illetve veszíthettek csatát ez
alkalommal.
A magyar és székely résztvevőknek ezzel nem ért véget a nap eseménysora. Ők

Csata után
Az austerlitzi ütközet 2012.
évi megemlékező újrajátszása
végeztével, mielőtt szétoszlik
a több országból idesereglett
résztvevők hada és a nézősereg, még mennyi megbeszélni
való akad! Egyenruhások és
civilek osztják meg egymással élményeiket. Napóleon
hadvezéri nagyságáról cserél-

Telnicében külön ünnepségen
emlékeztek meg az itt harcolt
magyar és székely katonák
példás helytállásáról.
Telnice határában áll az itt
elesett eleink tömegsírját jelölő emlékmű, ahová a nap
viszontagságai után még kigyalogolt gyertyagyújtásra az
est sötétjében a messziről jött
tisztelgő csapatunk.

Pratzen-fennsík, amely csupán egy szelíd magaslat, de
onnan áttekinthető és uralható az egész vidék. Ma itt
található az austerlitzi csata
fő emlékhelye, a központi
monumentális emlékművel.

A csata
A kettőszázhét évvel később
újrajátszott csata tulajdonképpen játék. Egy olyan játék,
amely a történelmi ismeretek mellé képi élményt nyújt
mindazoknak, akik így, kései
utódként részesei lehetnek a
a csatának. Korabeli öltözetű
katonákat lát, akik korabeli
fegyvereket használnak, és
mintegy maketten, kicsiben
előadják a hajdani csata leg-
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A magyar kultúra napján
Január 22. a magyar kultúra
napja. Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát.
A magyar kultúra napját
néhol nem is huszonkettedikén ünnepelik, hanem néhány
nappal korábban illetve későbben, máshol meg több napon
át is változatos tartalmú kulturális eseményeket szerveznek.
Amerre csak öntudatos magyar emberek közössége él, különböző rendezvényeken emlékeznek meg nemzeti imánk
születéséről, illetve kulturális
műsorokkal tisztelegve erősödnek nemzeti öntudatukban.
– Isten, áldd meg a magyart!
– mondják fennhangon, vagy
halkan, mintha imádkoznának.
Szováta Város Önkormányzata és a Bernády Közművelődési
Egylet a Domokos Kázmér Iskolacsoporttal és a Teleki Oktatási Központtal együttműködve a magyar kultúra napja
alkalmából ünnepi előadást
szervezett 2013. január 22-én,
kedden, 17 órai kezdettel a Városháza dísztermében.
Az egész Kárpát-medencei
magyarság jelentős eseménye
előtt irodalmi összeállítással
tisztelgett a Domokos Kázmér
Elméleti Líceum diákjainak
csoportja, Vass Júlia, Vass Katalin és Magyarosi Zsuzsa tanárok felkészítésével.
Himnuszok címmel előadást
tartott Mester Zoltán, a BKE
elnöke, Szovátai sajtótörténet címmel Szolláth Hunor a
TOK tanulmányi igazgatója.
Ünnepi előadásra hívta-várta a szovátaiakat a szervező
csapat és valóban ünnepi,
megilletődött volt a hangulat a zsúfoltságig telt díszteremben. Az ünnepi díszbe
öltözött fiatal diákok dalokkal díszített lírai, prózai művekből összeállított előadása

minden dicséretet megérdemel; köszönet érte a felkészítő
tanároknak is. A szokatlanul
szépszámú néző-hallgatóság a
Nemzeti imánknak, irodalmi
remekműnek is nevezett, de
valójában annál sokkal többet képviselő mű keletkezésének történetét halhatta meg
irodalmi koszorúba foglalva.
Prózai, lírai és dalba fogalt
vallomások hangzottak el a
Himnusz szerzőjéről, kortársairól, koráról, nemzetünk akkori helyzetéről és a mindmáig élő korabeli eszményekről.
A továbbiakban Mester
Zoltán, Bernády KE elnök
előadása hangzott el. Címe:
Himnuszok. Előadásában elhangzott: „Csak két nemzeti
himnusz kezdődik Isten nevével és azok közül is csak az
egyik kér a népért, a nemzetért.” „… a Himnusz a Nemzet
és az Isten párbeszéde …”.
Vannak, akik búsongó-kesergő nemzeti panasznak nevezik, de azok csak egyszerűen
nem tudnak magyarul érezni.
A Himnusz nem éltet és emleget honszerző hősöket, vitéz

lovag-királyokat vagy eszmei
kiválóságokat, nem hív véres
csatára, vagy hirdet mindenekfelett álló felsőbbrendűséget.
Egyszerüen a mindenség Urától kért áldást, derűt, békét a
nemzetnek: egy himnusz sokat
elmond nemzete lelkületéről.
Továbbá érdekes adatokat,
információkat és még kuriózumokat is megtudhattunk a világ
népeinek himnuszairól. Érdekes és tartalmas előadást köszönhetünk Mester Zoltánnak.
Szolláth Hunor a TOK oktatási programokért felelős
igazgatója, a Sóvidék kulturális
folyóirat főszerkesztője előadásában az írott kultúra egyik
legismertebb alakjáról az írott
sajtóról, pontosabban annak
szovátai történetéről tartott
érdekes, érdekfeszítő és tartalmas előadást. Megismerhettük a településünkön először
megrendelt, járatott országos
lapokat és helybeli kezdeményezéseket is, a évszázad elejéről a kezdeti próbálkozásokat,
a kommunizmus éveiben pártdirektívákkal kiadott vállalati
és megyei lapokat.

Az 1989-es fordulat utáni szabadság eufóriájának köszönhető sajtó-dömpingben megjelent
kiadványokat már részletesebben lehetett bemutatni: sokan
közülünk olvasták azok egy
részét, ha fejből nem is tudnák
felsorolni, névről rájönnek látták és olvasták azokat. És megismerhettük az iskolások, tanulók
és tanárok kezdeményezésére
kiadott kis diáklapokat, ifjúsági szervezetek lapjait, politikai
pártok választási és tájékozató,
illetve kulturális lapjait is.
Jelen önkormányzati tájékoztató havilap, a Szovátai Hírmondó mind a legjelentősebb,
legéletképesebb, legtöbb számot megért szovátai kiadvány
lett bemutatva és méltatva. Továbbá a Sóvidék kulturális folyóirat mint a helybeli közművelődés és kulturális tematikájú
tudományos közlöny hatodik,
egyben legfrissebb számát is a
közönség figyelmébe ajánlotta
az előadó-főszerkesztő.
Köszönjük a fellépőknek,
előadóknak a szép, tartalmas
és emlékezetes ünneplést!
Kiss János
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A Hazanéző vonzásában
Régóta mondogatjuk, hogy
egy-egy település- megyevagy országhatárral nem lehet minket elszakítani, hogy
összetartozunk, a kisebb-nagyobb földrajzi térségek lakóit
összeköti számos kötelék.
A magyar kultura napján
mindenhol idézett Himnusz
egyike ezen kötelékeknek.
A világ minden részén élő
nemzettársunknak mondjuk
az Isten, áldd meg a magyart,
s közben egy közös hazára
gondolunk.
Sóvidék túlsó végén, Korondon a magyar kultúra
napjának tiszteletére szervezett rendezvényen is az öszszetartozás tudatának megerősítése volt a cél. Azzal
is, hogy fejet hajtottunk a
Sóvidék egyik szimbólumává lett Páll Lajos, a nemrég

elhunyt költő és festőművész
emléke előtt, azzal is, hogy
Józsa János adományából egy
képtárat hoznak létre, de azzal is, hogy 25 sóvidéki vagy
Sóvidékhez kötődő személyiség egy közös könyvben vall
életéről, munkájáról.
A huszonötből tizenhárman
jelen voltak A megmentett
hűség című interjúkötet bemutatóján. Volt, aki az anyaországból érkezett, volt, aki
csak a a harmadik, településről, s olyan is, aki ugyanabból
az utcából. Némelyek messzire szakadtak, Magyarországra, Svédországba, Kanadába.
Páll Lajos pedig az égből nézett le ránk.
A megmentett hűség Székely
Ferenc interjúkötete, amelyet
a Firtos Művelődési Egylet
kezdeményezésére és kiadá-
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Bernády bál
sával a Hazanéző kulturális
folyóirat szellemi körébe tartozó 25 alkotóval készített,
akik közül többen szóltak
néhány szót a megjelentekhez. Hárman szovátaiak:
Kusztos Endre, Józsa András
és Molnos Ferenc.
Székely ferenc további interjúalanyai voltak: Ambrus
Lajos, Beder Tibor, Benczédi
Ilona, Bíró A. Zoltán, Bölöni
Domokos, Deák Sárosi László, Józsa János, Józsa Judit,
Kádár Dombi Péter, Király
László, Korondi Kovács András, Láng Eszter, Lőrincz Béla,
Majla Sándor, Molnos Lajos,
Páll Lajos, Ráduly János, Simó
Márton, Szálasy Ferenc, Szekeres Lukács Sándor, Tófalvi
Zoltán, Vinczeffy László.
A kötetet P. Buzogány Árpád
iró méltatta és mutatta be.

A Bernády Közművelődési egylet 2013. február 2-án,
szombaton tartja farsangi bálját a Fenyves szálló Margaréta
termében. Tekintettel a népi
kalendárium jeles napjára – e
napon a téli álmából felébredő medve kijön a barlangjából
– az idei mulatság mottója:
„Medve-csalogató bál”.
A műsoros bál jó hangulatát
a Szovátáról Csíkszeredába
elszármazott Dósa László és
zenekara biztosítja.
A bál megőrzi hagyományos
félkosaras jellegét, az előétel
meg a főétel felszolgálásakor
lehet társítani az otthonról
hozott finom pálinkát, likőrt,
bort, sört, üdítőt, süteményt
meg sok-sok mosolyt és szerencsét a színes tombolatárgyak megnyeréséhez.
Mester Zoltán

Pásztori ének
„Az ember egyre vénül,
verset ír, tanít.”
(Radnóti Miklós)

Itt megpihenhet vágyaink raja,
pirul az út elnyúlva és vetkőzik,
por hintázik boldogan az ágon,
de alant mérges az őszi kikerics.
Ne szőj mesét meddő villámokról,
utánnad felsír a fénnyel vert patak,
olcsó zászló a búza, ha léha,
nem haragot vetsz, mégis vihart aratsz.
Nézik a tollat forgató kezedet,
a tavasz elment, emlék a nyár,
okos léptekkel tél jön, és ölel:
Ó, pásztori Múzsa, vigyázz reánk.
Ambrus Lajos
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élő emlékezet

Hetven éve történt a doni katasztrófa
Hetven évvel ezelőtt, január
12-én kezdődött a második
világháború egyik legnagyobb
magyar vonatkozású csatája,
amelyet doni áttörés néven ismerünk. A Don folyó partját
védő II. magyar hadsereg ellen
1943. január 12-én, egy többszörös túlerőben, technikai fölényben lévő hadsereg indított
támadást. Voronyezs térségében, az urivi hídfőnél -40 fokos
hidegben kezdődött harcok
órák alatt kiszélesedtek és több
heti véres küzdelemben felmorzsolták a magyar alakulatokat.
De mi vezetett ide?
1942-től Magyarország katonai részvétele a háborúban
Hitler határozott követelésére
nagyobb méreteket kezdett
ölteni. A teljes magyar hadsereget, majd annak felét követelve 1942. január 6–9. között
Ribbentrop német külügyminiszter, január 20–22. között
pedig Keitel vezér-tábornagy,
a Wehrmacht főparancsnokságának főnöke folytatott Budapesten tárgyalásokat a magyar
vezetőkkel. A visszacsatolt
területeket, az önálló magyar
államiságot, hadsereget féltve,
s valamiféle német retorziótól
tartva a magyar politikai és katonai vezetés csupán a követelések mérséklésére törekedett.
Az 1942. január 22-én született, s írásba nem foglalt döntés
értelmében a magyar hadvezetésnek kilenc gyalogdandárt,
egy páncélosdandárt és egy
repülőköteléket kellett a 2. hadsereg-parancsnokság alárendeltségében kivezényelni a keleti
hadszíntérre. Horthy a hadsereg
parancsnokságával egyik legmegbízhatóbb tábornokát, a 26.
tényleges szolgálati évét betöltött
Jány Gusztáv vezér-ezredest bízta meg. Jány cselekvési lehetőségei a keleti hadszíntéren igen
behatároltak voltak, hadműveleti-harcászati kérdésekben

minden esetben az elöljáró német parancsnokságok döntései
voltak mérvadóak.
A keleti hadszíntérre kiküldendő hadsereg alakulatainak
szervezése már 1942 februárjában elkezdődött. 207 ezer fős
személyi állományának összeállításánál a minisztertanács
1942. január 26-i határozatához
igazodva a magyar hadvezetést
az a cél vezérelte, hogy a 2. hadsereg emberállománya egyenlően terhelje az ország egész
területét, valamint minél kisebb
mértékben érintse a Honvédség

szempontjából legértékesebb,
legjobban kiképzett korosztályokat. Ennek megfelelően a
hadszíntérre kivonuló sorállomány nem haladhatta meg
a Honvédség egész sorállományának 20%-át, a mozgósított
alakulatok tartalékállományuk
felét vehették igénybe, s a fennmaradó hányadot 30–45 év
közötti póttartalékosokkal egészítették ki.
Míg a 2. hadsereg emberanyagának összeállításánál a legértékesebb korosztályok kímélése
volt a cél, fegyverzeti-technikai
viszonylatban megpróbálták a
lehető legjobban felszerelni a
kivonuló alakulatokat. Fegyverzetüket és felszerelésüket a
Honvédség összes alakulatától
egyenlően elvont anyagból és
a német hadseregtől remélt kiegészítésekre hagyatkozva állították össze. A hátországban

rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség csaknem felét
megkapta a 2. hadsereg, s az
ország gépjárműállományának
is felét mozgósították részére.
Bár az ígért német fegyverzeti
és felszerelésbeli kiegészítések
csak részben, főleg zsákmányanyagok átadása révén realizálódtak, mégis a Honvéd Vezérkar a Honvédség akkoriban
legjobban felszerelt hadseregét
küldte ki 1942 tavaszán a hadműveleti területre.
A 2. hadsereg alakulatainak
mozgósítására,
kiszállításuk
sorrendjének
megfelelően
1942. február
24-től került
sor. Hat hetet
szántak a csapatok összeszoktatására is
kiképzésére. A
keleti hadszíntérre történő
kiszállításukra
1942 áprilisa és
júliusa között került sor.
A Kurszkig felvonuló, illetve az
itt kirakott magyar kötelékek kisebb része harcok árán, nagyobb
része pedig hosszú gyalogmenetben jutott ki 1942 júliusában
és augusztusában a Donhoz.
A 2. hadsereg hadműveleti területre elsőként kiérkező
hányada, III. hadteste a német
Weichs-Seregtestcsoport kötelékében 1942. június 28-tól vett
részt a támadó hadműveletekben. A német és magyar csapatok 300 km szélességben törték
át a Brjanszki és Délnyugati
Front arcvonalát, s 150–170 km
mélyen előretörve elérték a Don
partját és Voronyezs körzetét.
A hadműveletben részt vett,
s közel 3000 fős véres veszteséget szenvedett magyar alakulatok 1942. július 7. és 10.
között jutottak ki a Donhoz.
A hosszú menetektől és a

kezdeti harcoktól kimerült
magyar alakulatokat a német
gyorscsapatok felváltása után
azonnal védelmi állásba rendelték a Don folyó mentén. A
2. hadsereg 200 km szélességben meghatározott védelmi
vonalát mindössze 18 gyalogezrede szállhatta meg, ennélfogva a védelem mélységben
történő kiépítésére és megfelelő tartalékok képzésére egyáltalán nem volt lehetőség. E
cérnavékony védelmi vonalat
csupán a harcoslétszám, kb.
80–90 ezer ember tartotta.
A Don mögé visszavonuló
és a magyar hadsereg gyengéit
hamar kitapasztaló szovjet csapatok 1942 augusztusától erőteljes támadásokat indítottak,
hogy a folyó nyugati partján
hídfőállásokat foglaljanak el.
A 2. hadsereg vesztesége –
elesett, eltűnt, meghalt, megsebesült – a Don menti hídfőcsaták alatt 26–27 ezer főre
tehető. A hadsereget anyagi
téren is jelentős veszteségek
érték, az 1. páncélos-hadosztály harckocsijainak száma
felére csökkent, a 7. tábori tüzérezred pedig elvesztette löveganyagának java részét.
A doni hídfőcsatákat követően
a 2. hadsereg csapatai az elért vonalban védelemre rendezkedtek
be. 1942 őszén – a tavasszal kivonulthoz képest – egy személyi
állományában, fegyverzetében
megfogyatkozott, súlyos ellátási
és utánpótlási gondokkal küzdő
magyar hadsereg várta sorsának
beteljesedését.
A kétszázezres kivonuló létszámból mintegy hatvanezren
haltak hősi halált, sebesültek
meg, vagy estek fogságba. Máig
tart a vita a felelősségről, a túlélési lehetőségekről, a halottak,
eltűntek számáról, mint ahogy arról is, volt-e értelme részt venni a háborúban, vagy volt-e
lehetőség kimaradni belőle.
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Magyarországi sportszemélyiségek Székelyföldön
Sóvidéken dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
A Magyar Birkózó Szövetség elnöke, dr. Hegedűs Csaba január 22. és 26. között
Sóvidéken tartózkodott. A
sportvezető a korondi Lőrincz
Márton Sportklub meghívására, az általuk hagyományosan megrendezett Lőrinz
Márton emlékversenyre érkezett. Szovátán szállt meg az
őt elkísérő családjával és az
alelnökkel. Innen kalandozta
be a vidéket, amelyet ismer,
és amelyen neves sporttárselődök születtek, hiszen az
alsósófalvi Keresztes Lajos szerezte a magyar birkózósport
második olimpiai aranyérmét
(1928, Amszterdam), és a ko-

rondi Lőrincz Márton a harmadikat (1936, Berlin). Dr.
Hegedűs Csaba sorrendben a
tizenkettediket nyerte 1972ben, Münchenben a magyar
birkózósportban, és éppen a
századikat a magyar sport és
– ahogyan szovátai beszélgetésünk alkalmával elmondta – a
magyar nemzet számára.
Dr. Hegedűs Csaba, az élő
legenda, a Halhatatlanok
Klubjának tagja, amely a magyar sport legnagyobb 21
alakját tudja sorai között, a
Sóvidék Televízióban vallott
a sóvidékieknek bővebben
pályafutásáról, sportvezetői,
emberihitvallásáról. Molnos

Hargita megyében Szabó Bence, a Magyar Olimpiai Bizottságfőtitkára
A napokban Hargita megyei
látogatáson vett részt a Magyar
Olimpiai Bizottság küldöttsége
Hargita Megye Tanácsa meghívására. Az iránt érdeklődtek,
hogy Ilyés Róbert vállalkozó ötlete alapján a megyei tanács egy
magashegyi sportkomplexum
létesítését tervezi a Csicsói Hargita platóján, tengerszint fölött
1700 méteren, körülbelül 2025 hektárnyi területen, ahol a
kilátás nagyszerű, a meteorológiai viszonyok pedig nem olyan
zordak és kiszámíthatatlanok,

mint sok esetben az alpesi magasságokban (2000 méternél
magasabb hegyekben). Ez akár
egy olimpiai felkészítőtábor is
lehetne bármilyen sportágat
űző sportolók számára, hiszen
szakemberek szerint ebben a
magasságban ideális feltételek
vannak az alapozó edzésekhez.
A magashegyi komplexum a
tervek szerint magában foglalna három focipályát (ezekből 1 atlétikapályával lenne
felszerelve),
sportcsarnokot
két külön pályával (kézilabda,

kosárlabda), legkevesebb öthat teniszpályát, 2500 méteres
sífutópályát céllövővel ellátva
a biatlonosok számára, szálláshelyet meg vendéglőt minimum 200-250 személy számára
(konditeremmel, masszázsszalonnal, orvosi rendelővel stb.),
valamint külön kialakított ösvényeket terepfutás számára.
A küldöttség tagjai, Szabó
Bence, a MOB főtitkára és
Megyesy Jenő miniszterelnöki főtanácsadó január 21-én,
hétfőn a csíkszeredai megyeházán találkoztak Hargita
Megye Tanácsa képviselőivel, helyi önkormányzatok
vezetőivel, vállalkozókkal,
parlamenti képviselőkkel.
A megbeszélésen bemutatták a Hargita-hegység
övezeti rendezési tervét,
amely Borboly Csaba megyeitanács-elnök szerint
nem csupán a hegységre
vonatkozik, hanem a környező települések gazdasági fejlesztését, munkahelyek teremtését, az

érintett lakosság életminőségének javítását célozza.
– Magyarországi élsportolókkal közös edzőtáborokat
lehetne itt szervezni, valamint
fizikai alapozótáborokat kajakkenusok, öttusázók vagy akár a
vívók számára, mert Magyarországon nincs lehetőségük
magaslati edzésre, amire viszont a Hargita-hegység kiváló
lehetőséget nyújt – fejtette ki a
MOB főtitkára.
A szóban forgó sportkomplexum fontos része lenne a
térségben
kezdeményezett
turisztikaifejlesztés-együttesnek, ami magában foglal egy
körülbelül 50 km-es, napjaink elvárásainak megfelelő
alpesi sípályarendszert, kiegészítve sífutó-, sítúra- és
síkrosszpályákkal,
snowboard-parkokkal. A nyári turistaidény fenntartására nyári
bobpályát,
kerékpárutakat,
lovas és szekeres utakat, jelzett
turistaösvényeket tervezünk
kiegészítve helyi gasztronómiát népszerűsítő egységekkel.
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Sudoku (61)
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Világítótornyok (59)
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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.
Készítette:
Sebe Zoltán

Kisebb-nagyobb, mint... (35)

<

<
<

<

<

<

< 4
<
<

< 5 <
5

<

1

Az ábra minden 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...!
Sebe Zoltán

A mellékelt
ábra a tengert
jelképezi, ame0
lyen világító1
tornyok vannak elhelyezve.
2
A tornyok ren4
deltetése, hogy
megvilágítsák
a hatósuga2
rukba eső sort
és oszlopot.
4
Minden világí3
tótorony annyi
– egy négyzet
méretű – hajót
világít meg, amennyit a tornyon feltűntetett szám jelöl.
Határozza meg a hajók helyzetét, tudva azt, hogy hajó hajóval
és hajó világítótoronnyal még sarkosan sem érintkezhet!
Készítette: Sebe Zoltán
A tengeren 12 hajó található.

Bűvös négyzet (55)
Meghatározások:
1. Előkelősködő, nagyképű.
2. Rendőr. 3. Csilla gászati
talppont. 4. A koordináta
rendszer kezdőpontja. 5.
Tárgyat, termést stb. ennek részeként takaró, védő
réteg.
Készítette: Dósa Márta

Beszólás: Átmegyek öt percre a szomszédba, keverd meg félóránként kályhán az ételt!
Hosszú, átszerelmeskedett – Akkor a volt pasid?
éjszaka után a fiatalem- – Egyáltalán nem –
ber aléltan dől le a csaj válaszolja a csaj a fülét
mellé, akit az este csípett harapdálva.
fel. Körülnéz a szobában, – Akkor meg ki az?
és az íróasztalon meglát- – Én, a műtét előtt...
ja egy férfi fényképét:
.................
– A férjed? – kérdezi – Mennyi a gyertyabél
idegesen.
felének a négyzete?
– Nem, te kis buta, tudod, – ???
hogy nem vagyok férjnél.
– Nem megy, mi? Na,

elárulom: hatvannégy.
– Hogy-hogy?
– A gyertya bele a
kanóc. Annak a fele nóc.
És még a kisiskolás is
tudja, hogy nóccor nóc,
az hatvannégy.
.................
A tanító néni felszólítja Mórickát: – Mondjál
madarakat!

– A gólyácska, a
verébke, a galambka ...
– Ez mind nagyon jó,
de nem kell becézni, csak
egyszerűen mondj még párat!
– Cin, fecs, szar.
.................
Kérek egy középkorú
villanykörtét!
– Az milyen?
– Olyan jó negyvenes...
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