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XII. évf. 114. szám 2013. október

Álljunk egymás mellé, ne bújjunk mások mögé!
Aláírásgyűjtést kezdeményezett az RMDSZ, hogy népszavazás kiírását kikényszerítse egy Marosvásárhely központú, három székelyföldi megyéből álló fejlesztési régió létrehozásáról. A
régiós felosztással s magával az autonómiával kapcsolatos elvárásainkra való figyelmeztetés
céljából nagy menetelésre készülünk. Mindannyiunk kiállására, részvételére, szükség van.

„Régi jó régijók.” Ki emlékszik
már, hogy mikor játszadoztam
– egy kis szóferdítéstől sem riadva vissza – e lap hasábjain azzal
a kifejezéssel, amely egy idő óta
nélkülözhetetlen és meghatározó eleme országunkban a közbeszédnek? Oly régen történt, hogy
magam sem emlékszem, mikor.
A Sóvidék Televízió közéleti
műsoraiban és a Szovátai Hírmondóban nemegyszer kifejtettem véleményemet az ország
regionális felosztásával kapcsolatosan. Elmondtam félelmeimet, megtettem figyelmeztető
felhívásaimat Önök felé, a nézők
illetve az olvasók felé, egyúttal arra próbálván ráébreszteni
mindenkit, hogy veszély fenyeget, és próbáljunk minden korábbinál szorosabb összefogással tenni ellene. Tulajdonképpen
a lehetetlenre vállalkoztam,
mert a mai világban bármilyen
tényleges veszély felmérése a társadalom által (legyen az akár a
romániai magyar társadalom is)
tulajdonképpen már nem történhet meg. Egyszerűen nincs
hozzá elég szem és fül, nincs

hozzá elég ideg, akarat. Nem
ugyanaz és nem ugyanolyan
erősen fáj mindannyiunknak,
ha fáj valami egyáltalán, s a
boldogulás útjait is külön-külön próbáljuk járni.
Eljut-e a figyelmeztetés mindenkihez, hogy valami sunyi
dolog készül ellenünk, hogy
minden korábbinál nagyobb baj
érhet? Eljuthat-e, ha nincs, aki
meghallgassa, ha a maga ügyesbajos dolgával van elfoglalva és
nem is ér rá, hogy meghallgassa? Különben is őt már többször
kátyúba vitték szép szólamokkal, rózsaszínűre mázolt ideákkal, lelkesedését, önzetlenségét
kihasználták, neki már annyi
mindent mondtak, hogy megtelt, szemernyi hely sem maradt
benne újabb és újabb eszméknek. Megtanult vigyázni a bőrére, Ő megtanulta, hogy nem
szabad elhamarkodni semmit,
hagyni kell, hogy elébe vágjanak
a hevesebbek, akik még nem
égették meg a szájukat.
Eljuthat-e a figyelmeztetés
ahhoz, aki akkor sem hallaná,
ha egyenesen a fülébe harsog-

nák, mert egyszerűen nem akar
tudomást venni róla? Úgy gondolja, elég baja van neki, nem
veheti nyakába a másét. Végső
soron hagyjanak békét neki!
Eljuthat-e bármilyen gondolat ahhoz, aki nem hajlandó
átvenni, végiggondolni vagy
továbbgondolni azt, drága
idejéből egy percet is rászánni, vagy ahhoz, aki már startból üres szófecsérlésnek tar
mindenféle szövegelést?
De mégis mondani kell. Aki
hisz abban, hogy közösségi
feladatok léteznek, hogy vannak dolgok, amiket csak közösen lehet megoldani, hogy
minden mindennel összefügg,
s az én életem is a tieddel, az
övével együtt lehet teljes, az be
nem foghatja a száját, ha úgy
érzi, szólnia kell. Márpedig
szólni kell, hogy baj van, hogy
közös kiállásra van szükség,
hogy nem lehet megbújni mások mögé, részt kell vállalni,
és el kell hinni végre, hogy
közös dolgainkért csak együtt
tehetünk érdemlegeset.
Molnos Ferenc

Kiállás
Manapság beszélgetések
során gyakran elhangzik ez
a szó: kiállás. A legtöbbször
méltatlankodás közepette,
elégedetlenségünk kifejezéseként, mert úgymond
nem állt ki valaki vagy nem
álltak ki valakik érettünk,
a mi érdekeink védelmében, illetve elvárásaink,
nézeteink mellett. Nekem
ilyenkor nem is a kiállás jut
eszembe, hanem a kiállítás,
mert kiállítottunk valakit
magunk helyett, s elvárjuk
tőle, hogy megcselekedjen
valamit, amire mi nem vagyunk képesek, vagy nem
merjük nyíltan felvállalni,
mert mit szólna ahhoz, a
szomszéd, netán a főnök
vagy a világ. Tulajdonképpen erről szól a képviseleti
demokrácia.
De nem bújhatunk mindig mások mögé, nem
passzolhatunk át minden
felelősséget azokra, akiktől
elvárjuk, hogy helyettünk
is kiálljanak. Vannak olyan
pillanatok, amikor magunknak kell ott lennünk a
gáton, a vártán, vagy ahová mást akartunk kiállítani. Ahhoz, persze, egy kis
személyes felelősségérzet
is kell, és egy egészen pici
abból, amit egyszerűen civil kurázsinak nevezünk.
Ettől még nem lesz bátor
az ember, s a gyávaságot
sem vetkőzte le egészen, de
már tett valamit, hogy este
a tükörbe nézhessen. Azzal, hogy ott volt, ahol éppen lennie kellett, egy kis
nyugalom tölti el. Ő kiállt
magáért. Elvégezte, amit
helyette más nem tehetett.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Önkormányzati
határozatok
42. sz. Határozat – Szováta város 2013. évi költségvetésének módosításáról;
43. sz. Határozat – a 2013. június 30-i költségvetési mérleg elfogadásáról;
44. sz. Határozat –a 2012. évi pénzügyi helyzetjelentés elfogadásáról;
45. sz. Határozat –Szováta Város Polgármestere szakapparátusa szerkezeti felépítésének módosításáról;
46. sz. Határozat – a szovátai Domokos Kázmér Technológiai Líceum és az S. Illyés Lajos Általános Iskolák vezető tanácsába kijelölt, Szováta
Város Helyi Tanácsának képviseletét ellátó személyek kinevezéséről;
47. sz. Határozat – ingázó pedagógusok utazási
költségeinek megtérítésétől;
48. sz. Határozat – Szováta város közvagyonának felmérését és aktualizálását végző speciális
bizottság kinevezéséről;
49. sz. Határozat – az 1412/2006 sz., a 946/2002
sz. kormányrendelet módosítására és kiegészítésére kiadott, a Maros megye és a Maros megyében levő városok közvagyonát jóváhagyó kormányrendelet módosításának kérelmezéséről;
50. sz. Határozat – az AGA ADIECOLET Maros szemétkezelő társulás közgyűlésében Szováta
város képviselőjének különleges jogkörrel való
felhatalmazásáról;
51. sz. Határozat – testvérvárosi meghívásokra
küldött hivatalos képviseletek személyi összetételéről, az utazásiköltségek és napidíjjak jóváhagyásáról;
52. sz. Határozat – a Szováta, Cseresznye utca
2/A sz. alatti belterület Felmérési jelentésének jóváhagyásáról;
53. sz. Határozat –Szováta város magánvagyonának részét képező belterület eladási felad füzetének jóváhagyásáról;
54. sz. Határozat – Medve-tó Sportklub szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról;
55. sz. Határozat – a Domokos Kázmér Művelődési Ház bérleti szerződésének megújításáról;
56. sz. Határozat – a helyi közszállításra vonatkozó 8982/2010-as számú szerződés kiegészítésének elfogadásáról;
57. sz. Határozat – egy Sas utca házszám nélküli telek topográfiai-kataszteri dokumentációjának az elfogadásáról;

Bejelentett újszülöttek: Gábor Ștefan (szülei: Gábor Róbert és Isztojka
Ecaterina); Gábor Éva (szülei: Gábor Lajos és Sztojka Susana); Suciu Isabela
Maria (szülei: Suciu Dănuț és Suciu Antonela Mariana); Gábor Zsuzsa (szülei: Gábor Gábor és Gábor Zsuzsa); Jencsi Szilárd (édesanyja: Jencsi Éva);
Moldovan Ana Carina (szülei: Moldovan Lucian Cosmin és Moldovan Annamária); Fülöp Emőke (édesanyja: Fülöp Klára); Isten éltesse Őket!
Házasságot kötöttek: Bakos János (Hosszú utca 62 szám) – Fábián Ottilia
(Korond); Hajdú Imre (Hársfa utca 37 szám) – Szikszai Orsolya (Petőfi
Sándor lakótelep G2/15 szám); Pop Iuliu (Őzike utca 19 szám) – Anton Steluța Daniela (Pogoanele, jud. Buzău); Hegyi Géza Levente (Petőfi Sándor lakótelep D2/10 szám) – Tala Erzsébet (Sepsiszentgyörgy);
Kénesi József (Virág lakótelep A2/1 szám) – Szabó Mária Izabella (Pacsirta utca 50 szám);
Boldog házasságot!

Elhunytak: Kacsó Kálmán (sz.1944) – M. Eminescu lakótelep I1/16
szám; Bernád Imre (sz. 1942) – Hosszú utca 11/A szám; Szász János
(sz. 1924) – Tavasz utca 8 szám; Kertész Anna (sz. 1942) – Malom utca
2 szám, Nemes Attila (sz. 1950) – Vármező 26 szám; Moldovan Erzsébet (sz. 1952) – Illyésmező 92 szám; Molnár Emma (sz. 1944) – Vadász
utca 2 szám; Vadász Margaretta (sz. 1925) – Rózsák útja 30 szám; Elekes
Miklós (sz. 1943) – N. Bălcescu utca12 szám; Horváth Árpád (sz. 1942)
– Vadász utca 7 szám, Palkó János (sz. 1956) – Pacsirta utca 23/A szám;
Gub Jenő Elemér (sz. 1929) – Akác utca 14 szám; Baricz Erzsébet (sz.
1937) – M. Eminescu lakótelep E1/22 szám;

Nyugodjanak békében!

Jótét lelkek
A jótét lelkek arról ismerszenek
meg, hogy jót cselekednek. A jótét lelkeket mindannyian szeretjük,
mert ők jót cselekednek.
Napirenden találkozunk a jelenséggel, hogy jótét lelkek kismacskákat,
kiskutyákat tesznek le a lakótelepi
szemeteskukák mellé. Nekik nincs
szükségük rájuk, s eme jó cselekedetükkel adnak a kicsiknek egy esélyt

az élethez, arra számítva, hogy még
jótétebb lelkek, hallva nyivákolásukat, megsajnálják és pártfogásukba
veszik őket. Arra gondolni sem merek, hogy esetleg nem is erre számítva hagyják ott őket, hanem egyenesen „rossztét” lelkek kezei közé
szeretnék e módon juttatni.
A jótét lelkek hazavonulnak otthonaikba és mossák a kezeiket, tovább nem
az ők gondjuk, hogy
mi történik e teremtményekkel. A jótét
lelkek utána békésen
álomba merülnek.
Jól alusznak, hisz ők
ma is megtették a kötelező jócselekedetet.
A kicsikért majd
főjön a feje másoknak, akik nem enynyire jótét lelkek!
molnos
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Despre impozitele şi taxele locale pe anul 2013 (VIII.)
CAP.XII. ALTE TAXE (I.)

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 42 – cu
privire la rectificarea Bugetului Local, aprobat pe anul
2013;
Hotărârea nr. 43 – cu privire la aprobarea Contului
de execuție al Bugetului Local la 30 iunie 2013;
Hotărârea nr. 44 – cu privire la aprobarea Situației
financiare pe anul 2012;
Hotărârea nr. 45 – cu
privire la aprobarea Organigramei și a Statului
de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului
Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 46 – cu
privire la aprobarea desemnării reprezentanților
Consiliului Local în Consiliul de Administrație al
Liceului Tehnologic „Domokos Kazmer” și al Școlii
Generale „S.Illyes Lajos”
Sovata;
Hotărârea nr. 47 – cu privire la aprobarea decontării
cheltuielilor de deplasare al
cadrelor didactice;
Hotărârea nr. 48 – cu privire la numirea Comisiei
speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul
public al Orașului;
Hotărârea nr. 49 – cu
privire la solicitarea modificării H.G. nr.1412/2006,
pentru modificarea și completarea H.G. nr.964/2002,
privind atestarea domeniului public al județului
Mureș și al orașelor din
județul Mureș;

Art.83. - Se aprobă cu data de
01.01.2013 următoarele taxe:
a) În domeniul gospodăriei
comunale 2013
Taxă pentru autorizarea tăierilor arborilor:
in curţi, parcuri, zone verzi
21 lei/arbore
pe pășune, intravilan, până
la 6 mc. 9 lei
pepășune,intravilanpeste6mc18lei
Taxă pentru autorizarea lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi 21 lei/mp./zi
Taxa pentru refacerea ***asfaltică 230 lei/mp.
Taxă pentru ocuparea parţială a
domeniului public 2,5 lei/mp./zi
Taxă pentru folosinţa în scopuri agricole a terenurilor din
domeniul privat al Primăriei pentru persoanele care au
primit spre folosinţă terenuri
pentru culturi agricole:
suprafaţă arabilă 175 lei/ha/an
făneaţă 87 lei/ha/an
b) În domeniul stării civile:
Oficierea căsătoriilor la sediul Orașului Sovata - str.
Principală nr.155
Sămbătă între orele 8,00 –
13,00
100 lei
Sâmbătă între orele 13,00 –
18,00 200 lei
În zilele de lucru 75 lei
Duminică și sărbători legale între orele 10,00 – 13,00 200 lei
Pentru persoanele care nu
au domiciliul sau reședinţa în
Orașul Sovata 400 lei
Oficierea căsătoriei într – un
loc solicitat, altul decât sediul
Orașului Sovata – str. Principală nr.155 400 lei
Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civilă, în locul
celor pierdute, sustrase sau
deteriorate (duplicat-naștere,
deces, căsătorie) 30 lei
Transcriere actelor de stare civilă sau schimbarea numelui pe
cale administrativă 100 lei
Taxa de schimbare a certificatului de stare civilă 30 lei
Adeverinţă de stare civilă 20 lei
Intocmirea dosarului de succesiune 25 lei
Copii din arhiva Stării civile 25 lei
Taxa fotografiere și filmare la
oficierea căsătoriilor 30 lei
Taxa desfacere căsătorie prin divorţ,
pe cale administrativă 500 lei
Pentru operarea și comuni-

carea menţiunilor privind regimul matrimonial la Registrul Naţional al Regimurilor
Matrimoniale
200 lei
c) În domeniul agricol:
Eliberarea adeverinţelor după Registrul Agricol 6 lei
Eliberarea copiilor de pe actele existente în arhiva Primăriei 23 lei
Eliberarea certificatului de
producator 25 lei
Viza trimestrială,la certificatul de producător 8 lei
Eliberarea certificatelor de
proprietate a animalelor:
Pentru bovine, cabaline 7 lei/cap
Pentru ovine, porcine, iepuri
etc. 6lei/cap
Eliberarea de copii hărti cadastrale
Format A4 6 lei
Format A3 10 lei
d) Închirierea Căminelor culturale:
Pentru nunţi:
Căminul Cultural Ilieși
90 lei/noapte/10 ore
Căminul Cultural Săcădat
150 lei/noapte/10 ore
Pentru înmormăntare:
Căminul Cultural Ilieși 60 lei
Căminul Cultural Săcădat 70 lei
Pentru alte ocazii:
Căminul Cultural Ilieși 9 lei/oră
Căminul Cultural Săcădat12 lei/oră
e) În domeniul construcţiilor:
Adeverinţă intravilan 14 lei
Schimbare destinatie 14 lei
Proces-verbal de evidenţiere 23 lei
f) In domeniul impozitelor
si taxelor locale:
Eliberarea
adeverinţelor
pentru atestarea dreptului de
proprietate 6 lei
Eliberarea certificatelor de
atestare fiscală, privind valoarea impozabilă a imobilelor
proprietate personală sau pt.
mijloacele de transport în vederea instrăinării, dezmembrării,
evidenţierii, desfiinţării, dezbaterii succesiunii ect. 12 lei
Eliberarea adeverinţelor necesare pentru obţinerea vizelor turistice în străinătate 15 lei
Eliberarea adeverinţelor necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare etc.12 lei
Eliberarea altor adeverinţe
în domeniul impozitelor și taxelor locale 6 lei
Art.84. - Pentru utilizarea
Sălii mare de sedinţă din cadrul Orașului Sovata se stabi-

lește după cum urmează:
- pentru o oră 40 lei
- pentru o zi 90 lei
Art.85. - Taxele pentru executare copii xerox pe aparatele
proprii din dotarea Orașului
Sovata și a instituţiilor publice aparţinătoare se stabilesc
după cum urmează:
- A4 – faţă 1,00 lei
- A4 – faţă + verso 1,20 lei
- A4 – cu hârtia clientului 0,80 lei
- A3 – cu hârtia clientului 0,90 lei
- A3 – faţă + verso 1,70 lei
- A3 – faţă 1,2 lei
Art.86. – Taxa pentru ocuparea unui lot în cimitirul public,
administrat de primărie este de
- loc de veci simplu 175 lei /25 ani.
- loc de veci dublu 350 lei/ 25 ani
Se stabilește taxa de utilizare a
casei funerare la suma de 120 lei
pe durata priveghiului.(2-3 zile)
Art.87. - Taxa de închiriere
a sălii de popice din cadrul
Bazei Sportive se stabilește în
suma de 40 lei/oră
Art.88. - Taxa de închiriere a terenului de (fotbal) cu vestiar pentru meciuri oficiale 400 lei/meci
Taxa de închiriere a terenului de sport (fotbal) teren întreg pentru antrenament 120
lei/oră fără vestiar
Taxa de închiriere a terenului de sport (fotbal) teren
jumătate pentru antrenament
60 lei/oră fără vestiar
Art.89. - Taxa de folosire a
terenului cu gazon sintetic din
cadrul bazei sportive se stabilește după cum urmează:
Taxa de închiriere a terenului
de fotbal cu nocturnă 140 lei/oră
Taxa de închiriere a terenului de
fotbal fără nocturnă 120 lei/oră
Taxa de închiriere a terenului de
baschet cu nocturnă 105 lei/oră
Taxa de închiriere a terenului de
baschet fără nocturnă 90 lei/oră
Taxa de închiriere a terenului
de tenis cu nocturnă 70 lei/oră
Taxa de închiriere a terenului
de tenis fără nocturnă 60 lei/oră
Art.90. – Se stabilește chiria
pentru sala de spectacol din
cadrul Centrului cultural Domokos Kazmer pentru spectacolele de teatru, operă operetă,
balet concert filarmonic sau
alte manifestări artistice și muzicale, intr- un procent de 15%
din valoarea biletelor vândute.
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Comunicatul Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
Fonduri europene: Facilitati pentru contribuabilii
care au sume de incasat
Contribuabilii care au de incasat sume autorizate la plata
aferente cererilor de rambursare depuse de la autoritatile cu
competente in gestionarea fondurilor europene in baza unor
contracte de finantare sunt informati ca, in Monitorul Oficial
nr. 583/13.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.520/2013 prin
care a fost aprobata Procedura
de aplicare a prevederilor art.
V din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 50/2013 privind
reglementarea unor masuri fiscale, pe care o prezentam in documentarul de mai jos.
Generalități
Actul normativ mentionat
mai sus reglementează :
- stabilirea atributiilor fiecarei autoritati competente
implicate in acordarea inlesnirilor la plata;
- informatiile pe care contribuabilul le va inscrie in cerere,
precum si documentele care
trebuie sa insoteasca cererea;
- modelul certificatului de
atestare fiscala care va fi eliberat contribuabililor care solicita inlesnirile la plata, precum si procedura de eliberare
a acestuia;
- modul de obtinere a atestatului de la autoritatile de management prin care acestea
confirma sumele certe, lichide
si exigibile pe care le datoreaza contribuabilului, in scopul
solicitarii, de catre acesta, a
inlesnirilor;
- procedura prin care sumele
amanate la plata se achita din
sumele platite de autoritatile
de management;
- procedura de constatare a
suspendarii executarii silite
a obligatiilor fiscale ale contribuabililor care depun la
autoritatile de management o
cerere de rambursare;
- colaborarea dintre organele
fiscale si autoritatile de management in interesul acordarii
facilitatilor prevazute de art.
V din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 50/2013.
Obiectul înlesnirilor la plată
Potrivit prevederilor actului normativ mentionat con-

tri-buabilii care au de incasat
sume certe, lichide si exigibile
de la autoritatile de management si/sau organismele intermediare pot beneficia de
inlesniri la plata a obligatiilor
fiscale principale si accesorii
administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte sume datorate
bugetului general consolidat
si transmise spre recuperare acestei autoritati. Organul
fiscal competent poate acorda
urmatoarele inlesniri la plata:
a. amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale,
precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care
contribuabilii au de incasat
sume certe, lichide si exigibile
de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu
acestea;
b. anularea obligatiilor fiscale
accesorii, in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul
de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de
orice natura aferente creantelor
de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a
fost finalizata;
c. scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente
obligatiilor fiscale principale
scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre
autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare
a unei cereri de rambursare si
data efectuarii platii, in cazul
contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de
rambursare autorizate la plata
inainte de data de 3 iunie 2013,
daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
- obligatiile fiscale principale
care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii
de orice natura sunt validate de
catre autoritatea competenta;
- dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice
natura sunt datorate si nestinse
la data depunerii cererii;
- contribuabilii au renuntat
la dreptul de a percepe sau
incasa dobanzi, penalitati sau

accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de
la autoritatea competenta in
cauza; d. amanarea la plata,
in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente
obligatiilor fiscale principale
scadente dupa data depunerii
cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul
contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei
cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, daca
sunt indeplinite, cumulativ,
urmatoarele conditii:
- obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi,
penalitati de intarziere sau
accesorii de orice natura sunt
stinse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta;
- dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice
natura sunt datorate si nestinse
la data depunerii cererii;
- contribuabilii au renuntat la
dreptul de a percepe sau incasa
dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente
creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
Amânarea la plata se acorda in
limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.
Beneficiari
Contribuabilii care pot beneficia de aceste inlesniri la
plata sunt
- beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
- partenerii beneficiarilor
finantarilor nerambursabile
potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de
finantare, pentru obligatiile
datorate de acestia.
Amânarea la plată
nu se acordă:
- contribuabililor pentru
care s-a deschis procedura insolventei;
- contribuabililor pentru
care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin
poprirea sumelor de incasat
de la autoritatile competente;
- contribuabililor care au in
derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr.
29/2011 privind reglementa-

rea acordarii esalonarilor la
plata, aprobata prin Legea nr.
15/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Procedura de solicitare a
înlesnirilor la plată
Inlesnirile la plata se solicita
de catre contribuabilii care au
de incasat sume certe, lichide
si exigibile de la autoritatile
competente in baza unei cereri care se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin posta
cu scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire. In cazul depunerii cererii prin imputernicit, aceasta va fi insotita de dovada imputernicirii/
reprezentarii.
Competenta de acordare a
inlesnirilor revine organului
fiscal in a carui raza teritoriala
se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
Cerereacuprindeurmatoarele
elemente:
a) datele de identificare a
contribuabilului: denumirea/
numele si prenumele acestuia,
a/ale reprezentantului legal/
reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare
fiscala, numarul de telefon/fax
al acestora, adresa de e-mail,
precum si numele, prenumele
si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu
tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare
inregistrate fiscal, potrivit legii;
b) tipul inlesnirii la plata solicitat;
c) suma totala pentru care
se solicita inlesnirea la plata,
defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte
sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul
acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In
cazul contribuabililor care
au infiintate sedii secundare
inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din
salarii se mentioneaza separat
pentru contribuabil si separat
pentru fiecare dintre sediile
sale secundare;
d) data si semnatura contribuabilului/ reprezentantului
legal/ reprezentantului fiscal/
imputernicitului, precum si
stampila, daca este cazul.
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Megyei népszavazásokat akar kikényszeríteni
Hat erdélyi megyében akar
helyi népszavazásokat kikényszeríteni a gazdasági-fejlesztési régiók átszervezéséről a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség. Mind Székelyföldön, mind Partiumban azért,
hogy Kovászna, Hargita és
Maros megyék egy fejlesztési régiót alkossanak Marosvásárhely központtal, Bihar,
Szatmár és Szilágy pedig
szintén egy régióba kerüljön,
Nagyvárad központtal, az
említett hat megyében a megfelelő számú aláírásokkal szeretné kikényszeríteni, hogy a
megyei tanácsok megszervezzék a népszavazást.
„Egyszerű okok miatt akarjuk
a referendumot megszervezni
ebben a témában. Teljesen világos ma már mindenki számára,
hogy a jelenlegi nyolc fejlesztési
régió nem hatékony, nem hozott eredményeket. A kohéziós
és strukturális alapok lehívása
szempontjából is csődöt mondott a nyolc mamutrégió. Nem
hogy eltűntek volna, hanem
még inkább felerősödtek egyegy régión belül a megyék közti
gazdasági, társadalmi, életszínvonalbeli különbségek. Éppen
ezért újra kell gondolni a gazdasági-fejlesztési régiók felosztását, ennek érdekében pedig az
RMDSZ helyi népszavazásokat
kezdeményez” – jelentette ki
Kelemen Hunor.
A helyi referendum megszervezéséhez az adott megyében
élő, szavazati joggal rendelkező lakosság legkevesebb öt
százalékának az aláírására van
szükség, a támogató aláírásokat
tartalmazó íveket pedig október 14-én adják le a megyei
tanácsokhoz, ezt követően 30
napos közvitára terjesztik elő.
November 14-én kell a megyei
tanácsok napirendre tűzzék a
népszavazásra vonatkozó határozatot, amelyet elküldenek a

Prefektusi Hivatalhoz, és megjelentetik a helyi sajtóban. Az
RMDSZ tervei szerint a helyi
népszavazásokra a hat megyében december 8-án kerül sor.
A referendum megszervezésének költségeit a törvény
előírásainak megfelelően a
Megyei Tanácsok állják, a
szavazólapon pedig egyetlen
kérdés szerepel: „Egyetért azzal, hogy Kovászna, Hargita és
Maros megye közös gazdasági-fejlesztési régiót alkosson,
Marosvásárhely
régióközponttal?” a Székelyföld esetében. A kérdésre igennel vagy
nemmel lehet válaszolni.
„Az RMDSZ álláspontja változatlan. A gazdasági-fejlesztési régiók átszervezésének

zetek, éppen úgy, ahogy azt
az RMDSZ a Székelyföld és
a Partium esetében teszi. Ez
egy óriási kihívás számunkra, hiszen meg kell győznünk
a román többségű megyék
lakosságát is, hogy az általunk tervezett fejlesztési régió az ő jólétüket, gazdasági
megerősödésüket is szolgálja.
Politikai szinten már számos
egyeztetésre sor került partiumi kollegáink és a helyi román pártok vezetői között, az
aláírásgyűjtés során a román
lakosságot is meg kell győznünk” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök.
Leszögezte, a népszavazás
során az állampolgárok a politikai akaratot erősítik meg,

kérdésében megkerülhetetlen
tényezőnek tartjuk az állampolgárok véleményét, éppen
ezért kezdeményezzük a helyi népszavazások kiírását. A
kormány nem dönthet ebben
a kérdésben úgy, hogy nem
kérdezi meg az egyes régiók
lakósait. Ez a kérdés nem csak
a magyar közösséget foglalkoztatja: Dobrudzsa, Bukovina vagy Bánság történelmi,
földrajzi, kulturális sajátosságainak a figyelembevételére kérik a kormányt román
politikusok és civil szerve-

ennek eredménye pedig egy
nagyon erős fegyver lesz a
Szövetség kezében ahhoz a régióátszervezési törvénytervezethez, amelyet már benyújtottak a Parlamentbe.
Kelemen elmondta, azért a fejlesztési régiókról, nem pedig a
közigazgatási régiókról kérdeznék a lakosságot, mert az utóbbi
struktúrák Romániában nem
léteznek, ehhez előbb az alkotmány módosítására van szükség.
A törvény szerint a helyi
népszavazások
időpontját
megszervezésük előtt húsz

nappal a sajtóban is közölni kell. „Ezért gondoltuk azt,
hogy december 8-nak kell
lennie a referendum időpontjának, mert így be tudunk tartani minden törvényes határidőt és feltétel a népszavazás
megszervezésére” – magyarázta az RMDSZ elnöke.
A politikus elmondta: szerinte nem fordulhat elő az,
hogy a megyei önkormányzatok elutasítsák a népszavazások kiírásáról szóló határozattervezetet. Mint mondta,
az RMDSZ már egyeztetett a
kezdeményezéséről a román
pártokkal is, akik támogatják
a referendumokat. „A problémák mindenütt ugyanazok,
mindenütt érdek a kisebb
régiók létrehozása” – magyarázta, emlékeztetve arra,
hogy Kostancán is volt már az
RMDSZ-éhez hasonló kezdeményezés, de az ottani helyi
népszavazás előkészítése elbukott a formai feltételeken.
Kelemen Hunor elismerte:
nagy kihívás lesz az RMDSZ
számára a referendumok érvényességéhez szükséges legkevesebb ötven százalékos
lakossági részvétel elérése.
„Nem lesz könnyű, én ebben
biztos vagyok, de párbeszédet
folytatunk majd a lakossággal
arról, hogy ez az érdeküket
szolgálja” – fogalmazott.
Az RMDSZ elnöke ugyanakkor megerősítette, hogy a referendumok nem ügydöntőek,
tehát a parlament akkor sem köteles módosítani a fejlesztési régiókról szóló törvényt, ha a népszavazáson az igenek győznek.
„Ám igen erős lesz az a politikai
üzenet, hogy a törvény módosításra szorul. A kormánypártok amúgy is változtatnának a
jogszabályon, így a népszavazás eredményét a parlamentben is érvként használhatja az
RMDSZ” – mondta a politikus.
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„Ex clus” vagy népszavazás
A fejlesztési régiók átalakításáról beszél a politikum, egy
olyan, a megyéknél nagyobb,
szervezeti struktúráról, amelyet az uniós csatlakozás után
hoztak létre Romániában az
uniós pénzalapok pályázati
úton való lehívása és felhasználása érdekében. De mindenki tudja, hogy mégsem
csak
pénzügyi-gazdasági
megfontolásokról van itt szó.
Egyébről is, amit a román fél
sosem mondott ki, ám mégis
ott volt a régióátszervezésről
tartott valamennyi tájékoztatójában, nyilatkozatában:
az etnikai beolvasztás szándéka. Amikor hangsúlyozot-

ők mondanák meg, hogy mit
és hogyan kell és lehet tenni, s
mi csak kussoljunk, mert nem
otthon vagyunk.
A földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális
vagy környezeti körülményeket már akkor sem vették figyelembe, amikor a jelenlegi
mammut régiókat létrehozták.
Máig nem tették közzé, milyen elvek alapján határozták
meg akkoriban egy-egy régió
körvonalait. Az látszik, hogy
az ország adminisztratív térképét, a megyéket ábrázoló
térképet használhatták, s az is,
hogy sem a hegy- és vízrajzi
térképe sem a gazdasági tér-

tan arról beszélnek, hogy az
etnikai szempontokat nem
veszik figyelembe, akkor úgy
gondolják, hogy a magyarság
szempontjait mellőzik, de a
román hegemónia megerősítésén fáradoznak. Amikor a
nemzetíségi kérdésekről nem
hajlandóak beszélni, akkor
egyértelmű, hogy elsősorban
nemzetiségi szempontok határozzák meg a gondolkodásukat, tervezett döntéseiket.
Amikor azt nyilatkozzák,
hogy számukra elképzelhetetlen egy székelyföldi régió
létrejötte, akkor arról van szó,
hogy képtelenek elfogadni,
hogy bár egyetlen régióban is
ne ők osztanák a kártyát, ne

képe nem volt akkor kézügyben. Különben mivel magyarázható, hogy a szubkárpáti
övezetben fekvő Vrancea egy
régióba került a tengerparti Konstancával. Ugyanúgy a
szubkárpáti övezetben fekvő,
fejlett Prahova a Duna-menti,
elmaradt Teleormannal, hogy
természetes határok (hegyek)
választják el Hunyad megyét a
fejlett Bánságtól. Hunyad nyilvánvalóan minden téren Fehér megyéhez kötődik. De, ha
csak a mi vizeinken evezünk,
mi kötné össze Székelyföldet
Mócfölddel? Íme egy válasz: a
régióátszervezés kormánybeli
hajtómotorja, Líviu Dragnea
miniszterelnök-helyettes Ga-

lacon, egy, a régióátszervezésről szóló konferencián egy
újságíró azon kérdésére, hogy
elképzelhetőnek tartja-e, hogy
Maros, Hargita és Kovászna
megye egy közigazgatási egységet alkosson, azt mondta,
„két szóval válaszolok: ex clus.”
Tömör és pontos fogalmazása
ez a kormányzati szándékoknak. De nem csak annak, hiszen az újságírói kérdés is jelez
valamit: egy félelmet, a román
nemzet minden szegmensében létező nyugtalanságot,
hogy nehogy a magyaroknak
egy centimétert is engedjenek
a kormányilletékesek.
Az „ex clus” hallatán, gondolom, megnyugodtak a nyugtalankodók, nem olyan nagy
a baj, nem tértek le a helyes
útról megválasztottjaik, mert
lehet, hogy a válság kezelésére,
a gazdaság beindítására nincs
egy használható elképzelésük,
az oktatási rendszer céltalan
és eszköztelen, az egészségügyi
ellátás egyre több gonddal
küzd, decentralizáció címen
valójában központosítás zajlik,
autópálya építésre nincs egy
árva fitying, a korábbi kormányzatok alatt elkezdett építkezések stagnálnak, s aranyos
terveket dédelget a kormány
sosem látott mértékű természeti katasztrófák kockáztatásával, de a magyarság beolvasztása terén következetes, itt
nem enged a huszonegyből. És
ez a fontos, mert országot így
építeni a fő feladat. No nem
olyan országot, amelyben élni
jó, hanem olyat, amelyben már
egyetlen épület, történelmi
emlék, egyetlen ember sem
emlékeztet arra, hogy mindazt, amit a történelem folyamán itt másokmegteremtettek,
ők ingyen kapták.
Az „ex clus” tulajdonképpen nekünk szól, mi vagyunk
általa kizárva. Minket tesz

nemlétezővé, nekünk nem jár
semmi azon a földön, amin több
mint ezer éven át éltek, országot
és kultúrát teremtettek eleink.
Az „ex clus” minket tesz
nemlétezővé, minket töröl el a
föld színéről. Visszamenőleges
hatállyal is, mert azt jelzi, hogy
nemcsak nem vagyunk, nem
leszünk, de nem is voltunk
soha. Majd egy román többségű nagy fejlesztési régióban,
amelyben elenyésző kisebbségként foldódhatunk, sajátos
jellegünket elveszítve, közösségként megszünhetünk létezni, amelynek adminisztratív
hatásköröket adva, végre befejeződhet az a homogenizációs
politika amelyet már majd egy
évszázada folytat a román állam ellenünkben.
Ezzel az állásponttal akarunk
szembemenni. Ahol számottevő magyarság létezik, ott vegyék figyelembe a szempontjait, ahol pedig többségben van,
ott ne teremtsenek mesterségesen olyan felosztást, hogy
többségüket elveszítsék.
Erről szól az a népszavazás,
amelyet próbálunk kierőszakolni a hatalommal szemben.
A szavazásra jogosultak eme
demokratikus eszközzel adhatják jelét, hogy nem hajlandóak
elfogadni az állam beolvasztó
politikáját, hogy szeretnének
magyarságukban megmaradni.
Ebben kell partnerünk legyen minden magyar. Senki
se gondolja, hogy az ő támogató aláírására vagy szavazatára nincs szükség, hogy nála
nélkül is megoldják mások,
vagy értelmetlen az egész,
úgysem tehetünk semmit!
Addig tehetünk bármit is,
amíg elhisszük, hogy tehetünk és következetesen aszerint cselekedünk akkor is, ha
nem látunk mindjárt, már
másnap eredményeket utána.
Molnos Ferenc
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A székelyek nagy menetelése
Nagy menetelésre készülnek
a székelyek. Az SZNT augusztusban jelentette be, hogy
október 27-én a székelyek
„nagy menetelésével” kíván
nyomatékot adni az egységes,
önálló, autonóm Székelyföld
követelésének. A terv szerint
a Brassót Bákóval összekötő
11-es országút székelyföldi
szakaszán a déli harangszó
után 11 településről és egy
útkereszteződéstől indulnak
el székely zászlós menetoszlopok a szomszédos települések felé, amelyek – egymással
összetalálkozva – 45 kilométeres összefüggő oszlopot alakítanak ki
A székelyek nagy meneteléséhez hasonló – de tízszer
hosszabb – akciót szerveztek
szeptember közepén Katalóniában, ahol több százezer
ember 400 kilométeres élőláncot alkotott a tartomány
függetlenségének és egy erről
szóló népszavazás megrendezésének támogatására. Az élőláncot a katalán nemzetgyűlés
szervezte. A lánc összesen 86
településen át húzódott, s 778
szakaszból állt. A résztvevők
külön erre az alkalomra készült trikót viseltek, de volt,
aki a Barcelona labdarúgócsapata színeit viselte. Sokan

katalán zászlót lengettek.
A jelszó „Katalán út a függetlenséghez” volt. A példát
Észtország, Lettország és Litvánia lakosai nyújtották, akik
1989-ben szintén függetlenséget követelve alkottak ilyen
láncot, állítólag másfél millió
résztvevővel.
„A székelyföldi déli harangszókor ökumenikus istentiszteleteket követően indulunk, és úgy tervezzük, hogy
a budapesti déli harangszóig

kialakul a 45 kilométeres menetoszlop” - jelentette ki Izsák
Balázs, az SZNT elnöke.
Valamennyi
gyülekezési
pontból a két szomszédos település felé indulnak majd a
székely zászlók ezreit lobogtató tiltakozók.
Ezt követi a petíció és a
himnuszok hangfelvételének
lejátszása. A megmozdulás
a menetoszlopok elvonulásával végződik. A Duna Televízió és a Kossuth Rádió
élőben közvetíti
a menetelést.
Arra számítanak, hogy 150200 ezer ember
kapcsolódik be
a székelyek nagy
menetelésébe.
Székelyföld és Erdély más tájairól
autóbuszokkal viszik majd a tiltakozókat a menetelés útvonalához.
Az SZNT elnöke
kijelentette,
egyeztettek a til-

takozásról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ), az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP), a Magyar
Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) vezetőivel is. Valamennyi szervezet támogatásáról biztosította a szervező
Székely Nemzeti Tanácsot.
A Bereck és Kökös közti
útvonal előre meghatározott
különböző szakaszaira érkeznek a székelyföld különböző
részeiből érkező menetelők.
Információink szerint a
szovátaiak a Kézdivásárhely Csernáton közti útszakaszon
fognak élő láncot alkotni több
Maros megyei településről érkezett tüntetőkkel együtt.
A tüntetésen bárki részt vehet. Személyi autókkal és buszokkal is meg lehet közelíteni a helyszínt. Az autóbuszos
utazás szervezése folyamatban van. Jelentkezni lehet az
önkormányzat titkárságán.
A szervezők a jelentkezések
függvényében fognak autóbuszokat beállítani erre az útra.
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közigazgatás

Decentralizációs tervek

Az USL úgy döntött, jövő év
elején terjesztené a parlament
elé a decentralizációról szóló
törvénytervezetét. A szövetséget
alkotó pártok az önkormányzati hatáskörbe kerülő, jelenleg a
kormánynak alárendelt intézmények listájáról egyeztettek.
Egyebek között a jelenleg minisztériumi alárendeltségben
működő közegészségügyi intézetek, mezőgazdasági igazgatóságok, munkaügyi felügyelőségek,
sportlétesítmények,
kulturális igazgatóságok, folyami kikötők kerülnek megyei,
illetve települési önkormányzatok hatáskörébe - közölte Liviu
Dragnea szociáldemokrata miniszterelnök-helyettes, miután
erről a liberális koalíciós partner
elnökhelyettese, Klaus Johannis
vezette küldöttséggel tárgyalt.
Az USL-ben zajló viták egyik
oka lehet az is, hogy a PSD és
a PNL különböző szerkezetű
és erősségű helyi szervezetekkel rendelkezik. A PSD inkább
érdekelt a decentralizációban,
mert a központi hatalmi helyzete gyengülése esetén a helyi és
megyei szintű bázisaira támaszkodhat, országszerte számos
megyében és nagyvárosban
rendelkezik erős szervezetekkel
és szilárd szavazóbázissal.
Ezeken kívül az úgynevezett
„helyi kiskirályok” is nagy
számban PSD-sek, tehát tulajdonképpen ők kapnának
további hatásköröket (ne feledjük, hogy maga Dragnea is
ilyen). A PNL ezzel szemben
helyi szinten kisebb számú
erős szervezettel rendelkezik.
Felemás decentralizálás ez?
Lássuk, miként vélekedik erről néhány politikus:

Borbély László:
nagyobb prioritás a decentralizáció, mint a
regionalizálás.
Borboly Csaba:
jöhet a decentralizáció, de rendeljenek mellé
forrásokat is!
Victor Ponta: nem lesz sürgősségi rendelet a decentralizációról, a közlekedési rendőrség és a tanfelügyelőségek
központosítva maradnak.
Cseke Attila: az RMDSZ bármilyen fajta decentralizációs
tervezetet támogatni tud, de
szeretnék, ha a kormánypártok a decentralizálás finanszírozását is megoldanák, valamint, ha a tanfelügyelőségek
is a megyei önkormányzatok
hatáskörébe kerülnének.
Cseke úgy gondolja, hogy a tanfelügyelőségeknek, a levéltáraknak és a katasztereknek, illetve a
megyei munkafelügyelőségeknek
is fel kellene kerülniük a listára.
A képviselő szerint a decentralizáció révén helyi szintre kerülő
intézmények partnerként vehetnek részt a helyi szintű, különböző szakterületen kidolgozott
stratégiai célok elérésében.
Cseke elmondta, a parlamentben csak az RMDSZ-nek van
decentralizációs törvénytervezete (ezt júniusban nyújtották
be), és szakmai tapasztalattal
is rendelkezik a decentralizációval kapcsolatosan. „A kórházakat mi decentralizáltuk, és a
tanügyi decentralizáció történésekor kormányon voltunk.
Kinek jó a decentralizálás?
Mindenkinek érdekében áll a
decentralizáció minél szélesebb
körben történő megvalósulása.
A decentralizáció nem arról
szól, hogy az önkormányzatoknak több hatáskörük lesz-e,
hanem sokkal inkább arról,
hogy a döntések közelebb kerülnek a polgárokhoz. Minden
európai példa azt mutatja, hogy
a decentralizáción keresztül a
közszolgáltatások jobbak lettek.

A Régiók Bizottságában
A Régiók Bizottságának európai néppárti (EPP) frakciója
október 8-i, brüsszeli ülésén elfogadta Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsa elnökének öszszesen 18 módosító-javaslatát
a bizottság véleménytervezeteihez. Ezeket a szövegváltozatokat a plénum is megszavazta.
A Hargita megyei elöljáró
a Vállalkozás 2020 cselekvési
terv, a Város–vidéki partnerség és kormányzás, a Cars
2020: Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai gépjárműiparért, a Zöld
könyv – Az európai gazdaság
hosszú távú finanszírozása,
valamint a Palagáz- és olaj,
valamint a tömött kőzetekben
lévő földgáz és kőolaj (nem
hagyományos szénhidrogének) a helyi és regionális önkormányzatok szemszögéből
című véleménytervezetekhez
nyújtotta be módosításait. A
javaslatok szerint az Európai
Unió szintjén tovább kell ösztönözni a város- és vidékpolitikák összehangolását, továbbá arra bátorítják a regionális,
megyei és más középszintű
területi egységek önkormányzatait és közigazgatási struktúráit, hogy vállaljanak szerepet a város-vidék partnerségi
rendszerek kiépítésében, illetve konszolidálásában.
A módosító-javaslat megfogalmazója szükségesnek tartja
a már Romániában bevezetett
roncsautó-program újragondolását, bevezetésének ösztönzését több más országban,
egységes keretszabályok kidolgozását, illetve finanszírozási módjának megtalálását.
Ezenkívül, a módosítás
szerint, a Régiók Bizottsága
megállapítja, hogy a helyi és
regionális önkormányzatok
képesek olyan oktatási programok elindítására, amelyek
fokozzák a fiatalok vállalkozó
képességét olyan üzleti területeken, amelyek jellemzőek az
adott térségre, hozzájárulva
az adott gazdasági terület és a

régió fejlődéséhez. Ugyanakkor rámutat arra, hogy anyagi
beruházásokra van szükségük
a kis- és középvállalkozóknak
a környezetbarát tevékenység folytatásához, ami számos régióban finanszírozási
problémákat vethet fel, mivel
több, gazdaságilag elmaradt
régióban a környezetbarát
tevékenység
folytatásához
szükséges technológia szinte
elérhetetlen, a vállalkozások
pedig saját erőből képtelenek
megvalósítani, így külső forrásokra van szükségük.
A Zöld könyvben a Hargita megyei elnök kiegészítése
szerint a helyi vonatkozású
beruházások esetében, különösen ami az energetikai
és környezeti szektort illeti,
olyan beruházási konstrukciókat kell létrehozni, ahol a
helyi és regionális közösség
nem csupán fogyasztóként,
hanem finanszírozóként is
megjelenhet. A Palagáz- és
olaj… című dokumentumban
Borboly Csaba módosítása
nyomán a Régiók Bizottsága
azt is javasolja, hogy a nem
hagyományos szénhidrogénekkel kapcsolatos tevékenységek lakossággal való megismertetését olyan helyi és nem
helyi szakértőkből álló csoport végezze, amely – a helyi
környezeti és gazdasági jellegzetességek ismeretében – objektív rálátást nyújt a kitermelés összes szakaszára, annak
gazdasági hozadékaira és környezeti, szociális kockázataira
egyaránt. Borboly Csaba úgy
véli, a helyi lakosság halmozottan érintett a kitermelés
minden szakaszában, ezért
álláspontjának a megismerése
a kérdésben elengedhetetlen,
ahhoz azonban, hogy érdemben tudják véleményüket
megfogalmazni, fontos, hogy
objektív, a helyi sajátosságokat ismerő szakemberektől
szerezzék információikat az
eljárás folyamatáról, kockázatairól, hozadékairól.

beszámoló
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Méltóságteljes időskor
„Évek telnek, tovaszállnak,
s egy nap arra ébredünk, /
Hajunk közt sok ezüst száltól, fénylőn csillog ősz fejünk”
Minden év október elsején
bolygónk különböző országaiban rendezvényekkel ünneplik meg az idősek világnapját. A hagyomány több
mint két évtizedre nyúlik
vissza, az ENSZ 1991-ben
rendezte meg először a
programot, ezzel kívánva
felhívni a figyelmet a méltóságteljes időskorra. Földünkön jelenleg körülbelül
600 millió idős, azaz 60 év
fölötti ember él, és 2030-ra
várhatóan megduplázódik
a számuk. Sokan közülük
ráadásul teljesen egyedül
élnek, hiszen napjainkban
egyre kevésbé jellemzőek
a többgenerációs családok,
ahol a nagyszülők, a gyerekek és az unokák is együtt
élnek. Az életkor előre
haladtával az egészségügyi
állapotban jelentkező
problémák is tovább
nehezítik az idősek
helyzetét. A különböző, idősekkel foglalkozó szervezetek,
így a Gyulafehérvári
Caritas is igyekeznek csökkenteni az
időskorúak testi-lelki problémáit. Ez az
ünnep az idősekért
van, róluk szól. Az
idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat,
szeretetüket és annak
érzését, hogy értékel-

jük őket. A
mindennapi
tennivalók
mellett sajnos hajlamosak vagyunk
arra, hogy elfeledkezzünk
róla: törődéssel tartozunk
az
idősek
felé.
A szovátai
I d ő s e k
Napja-rendezvényen
október harmadikán csütörtökön délután négy órától
a Domokos Kázmér Művelődési Házban köszöntötte
a szépkorúakat a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő
Szolgálata. Az esemény kezdetén Fülöp Andrea és Lázár
Zsolt bemondók, majd Vass
Mózes unitárius lelkész köszöntötte az ünnepelteket.
Rövid előadások keretében

megtudhatták a szépkorúak
Bajkó Norbert segédlelkésztől, hogy mi a nyolc boldogság, dr. András Gyöngyvér
pszichiáter a „hogyan lehetünk boldogabbak”-kérdést
boncolgatta a számukra, de
Újfalvi Edit szakápolótól
tanácsokat kaphattak arra
nézve is, hogy hogyan vigyázhatnak hatékonyabban

az egészségükre. Szórakoztatta a közönséget továbbá
a Szovátai Sóvirágok Néptánccsoport Péter Huba
irányításával (a Domokos
Kázmér Iskolacsoport V.
osztálya), illetve a Sóváradi
Szuszékdöngetők is. A fellépők népmesével (A rest
leány), verssel (Kányádi Sándor: Az okos kos; Óbecsey
István: Szeressétek az öregeket…), verbunkkal, legényessel, furulyázott népdalokkal,
friss csárdással, sóvidékivel és
nyárádmentivel, vajdaszentiványi sebes forgatóssal és
széki táncokkal kedveskedtek a szépkorúaknak.
Az eseményen 53 szépkorút ünnepelhettünk, köszönhetően a programot támogató Önkormányzatnak,
a Gedeon Richter Románia
Rt.-nek, a 3-as számú Óvodának, a Teleki Oktatási
Központnak, magánszemélyeknek és önkénteseknek,
illetve médiapartnerünknek,
a Sóvidék Televíziónak.
Szabó Attila
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beszámoló

Fiatalok lendületben

A „Fiatalok lendületben” európai uniós program keretében Tata Város Önkormányzata által benyújtott „Velünk
változhat a világ! Let’s Make
a Difference!” című pályázat
sikeresnek bizonyult, így két
külföldi partnervárossal egy
egész tanéven át tartó projekt
megvalósítására nyert támogatást az önkormányzat. A
projekt fő célja a 16-18 évesek
felelős állampolgárrá válásának segítése, illetve a fiatalok
bevonása a helyi szakpolitikai
és döntéshozatali folyamatokba, annak érdekében, hogy
jobb döntések születhessenek.
A résztvevő középiskolások
a képviseleti demokrácia elméletével, gyakorlatával és a
helyi önkormányzatok működésével
ismerkedhetnek
meg. A pályázat megvalósításában Erdélyből Szováta
önkormányzata és a Szovátai
Ifjúsági Szervezet, Lengyelországból a Szent Kereszt
Megyei Marsalli Hivatal és a
J. Pilsudski VII középiskola,
Tatáról pedig a helyi önkormányzat és a Tatai Református Gimnázium vesz részt. Az
első nemzetközi találkozóra
a lengyelországi Kielcében
került sor, szeptember 9. és
13. között. Diáktársaimmal

– Barabás Zsuzsannával, Bokor Zsoltal, Deák Andreával,
Dósa Renátával, Fülöp Andreával, Székely Henriettával,
Tatár Lászlóval (a Domokos
Kázmér Technologiai líceumból) – a tartalmas napok
alatt nemcsak a szakmai tudásunkat bővítettük, hanem
erős csapattá is kovácsolódtunk. Ebben felnőtt kísérőink – Kiss János és Portik
Antal, a Domokos Kázmér
Technologiai Líceum tanára
– is segítségünkre voltak. Az
első napon megismerkedtünk
a vendéglátóinkkal és a tatai
résztvevőkkel. Nagy szeretettel fogadtak lengyel társaink,
sok prezentációval készültek
a városukról, a Szent Kereszt
Régióról és modern iskolájukban is körbevezettek minket.
A megnyitó után választottuk
ki a projekt logóját: ami ráadásul saját kezűleg volt alkotva.
A délután folyamán rövid városnézésre volt lehetőség, és
meglátogattuk a Püspöki Palota barokk épületegyüttesét,
ahol a tárlatvezetést követően kipróbáltuk a mártogatós
tollal írást. A szerdai napon,
a „Homo homini” emlékmű
megtekintése után került sor
a találkozó egyik legfontosabb eseményére: a Kulturális

Dialógus Múzeum konferenciatermében egy
ifjúsági fórum
keretében találkoztunk a Szent
Kereszt
Régió
marsalljával,
Adam Jarubas
úrral és munkatársaival. Számos kérdést tettünk fel a régió
vezetőinek és a
válaszokból többek között azt
is
megtudtuk,
hogy milyen egységekre van
felosztva
közigazgatásilag
Lengyelország, mi a marsall
feladata és hogyan működik
az iskolai rendszer Lengyelországban. Délután a Helyi
Demokráciafejlesztési Alapítványnál tettünk látogatást, ahol Lengyelországról
és a Szent Kereszt régióról
hallgattunk meg egy nagyon
részletes és érdekes előadást.
Másnap a Regionális Önkéntes Centrumba kalauzoltak
el minket, ahol külön meglepetés volt számunkra, hogy
egy debreceni fiatallal, Fodor
Richárddal is találkozhattunk
– aki persze nagyon örült nekünk és annak, hogy magya-

rul beszélünk. Richárd az Európai Önkéntes Szolgálatról
(EVS) tartott tájékoztatást.
Az önkéntesek nagy lelkesedéssel számoltak be lengyelországi
tapasztalatokról,
élményeikről. Ezt követően
a Hazafias és Polgári Gondolat Központjában vezettek
körbe minket. Leginkább a
budapesti Terror Házában
látottakhoz lehetne hasonlítani azt a sokunk számára
megrázó kiállítást, amelyet
megtekintettünk. A múzeumlátogatás elején és végén
gondolatébresztő játékos foglalkozásokon vettünk részt. A
délután folyamán „A nyár királyai” című amerikai filmet
néztük meg, majd elérkezett
a búcsúzás pillanata. Vacsora után kiértékeltük a találkozót. Arra jutottunk, hogy
nagyon hasznosan telt el a
hét és sok ötletet kaptunk az
„otthoni” tevékenységekhez
is. A továbbiakban ugyanis
több fontos feladat vár ránk
Szovátán. Csütörtök éjszaka indultunk haza. A következő nemzetközi találkozó
Szovátán lesz, novemberben.
Addig is az interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot
lengyel és tatai barátainkkal.
Kacsó Andrea

kitekintő
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Magunk alatt vágjuk a fát (2)
Szeptemberi számunkban kezdődött sorozatunk, amelyben
környezetünk rombolásának következményeire, életlehetőségeink
gyors felszámolásának valóságára, a tragikus következményekkel járó éghajlati változások közelségére próbálom figyelmeztetni
Önöket, de azt is számba vesszük, hogy milyen változásokra van

szükség felfogásunkban, magatartásunkban, és milyen cselekvések vezethetnek az egyre közelebbi katasztrófa elkerüléséhez.
Tehát ökológiáról van szó, azaz egy világfelfogásról, amely a természet alkotó elemei közti összefüggéseket vizsgálja, azt, hogy valójában hol van a helyünk a minket is magába foglaló természetben.

Ökológia. Mit is jelent ez
a ma még nem elég gyakran
használt szó? A Magyar Értelmező Kéziszótár így fogalmazza meg: az élőlényeknek
környezetükhöz való viszonyát kutató tudományág.
Na jó, ha tudományág, akkor
hagyjuk a tudósokra! Körülbelül ez az első gondolata az
embernek, hiszen a legtöbben
nem kívánnak „tudóskodni”,
bár többnyire elismerik a tudomány szükségességét és fejlődését.
Csakhogy ezt a meghatározást is a tudomány adta, a
szótár nyújtotta szük lehetőséggel. Maga a fogalom ennél többet és mást is jelent.
Elsősorban egy világfelfogást,
gondolkodásmódot,
amely
a természetre, mint egészre
tekint rá. S míg a tudomány
hajlamos mindent alkotó elemeire bontani, analizálni, a
részek részeit vizsgálni, addig
az ökológia a természeti tényezők egymásra való hatását,
a részek szoros egységét teszi
figyelme középpontjába. Tehát úgy néz rá bármire, hogy
egy pillanatig sem feledkezik
meg az egészről, s a folyamatokat úgy vizsgálja, hogy
azoknak milyen kihatásuk
lesz az egészre.
A mai kor emberei úgy élik
életüket, hogy alig foglalkoznak
egyébbel, mint a betevő falatok
megszerzésével és egy megszokott, kényelmesnek vélt életforma fenntartásával. Nincs nekik
sem idejük, sem kedvük a világ
gondjainak vizsgálatára. Törődjenek azzal mások! Úgy érzik,
elég nekik a maguk baja. De
megengedhetjük-e magunknak ezt a magatartást? El tudjuk-e különíteni a mi életünket
mindattól, ami körülöttünk létezik? És egyáltalán van-e bármiféle baj a világgal?

a természettel való kapcsolatunkban, láthatjuk, mit gondolunk valójában a bennünket
körülvevő világról, ha megvizsgáljuk, hogyan kezeljük
a napfényt, ezt a legelemibb
energiaforrást.
3. Problémáink okozója nem
a technológia vagy az étrend,
amelyet követünk, és nem is
az erőszakot sugárzó média.
Problémáink kultúránkból, világszemléletünkből fakadnak.
a világ bajaira ajánlott legtöbb
orvosság azért nem hatásos,
mert ugyanabból a világképből
erednek, ami magát a problémát létrehozta. (...) Semmi
más, csakis világszemléletünk
és gondolkodásmódunk átalakítása eredményezhet valódi,
jelentőségteljes és maradandó változást... ezek a hathatós
változások természetes módon vezetnek majd el bennünket oda, hogy egy napon
belefogunk a népességszám
szabályozásába, megkíméljük
erdeinket, újrateremtjük a közösségi életet és gátat szabunk
a pazarló fogyasztásnak.
4. Az e könyvben javasolt
megoldások az emberi faj
történelmét tekintve se nem
újak, se nem radikálisak. Éppen ellenkezőleg: egy olyan szemléletet képviselnek, amely
az emberiséget tíz- és
százezer évekig táplálta
és gondozta. Dél-Amerika- Észak-Amerika,
Afrika, Ausztrália és a
korai Ázsia őslakos törzsei nem szenvedtek a
túlnépesedéstől, és nem
rombolták le világukat,
annak ellenére, hogy
legtöbbször jóval több
energiaforráshoz fértek
hozzá, mint amennyit
felhasználtak. Sem a
fosszilis, sem egyéb tör-

Naponta hallhatunk az időjárás egyre mostohábbá válásáról, áradások és hurrikánok
pusztításairól, különböző anyagok rákkeltő hatásáról, eddig
ismeretlen baktérium- és vírustörzsek
felbukkanásáról.
Némelyek aggódva követik ezeket, és keresik a mögöttük lévő
okokat, mások, a tévéképernyő
előtt úgy érzik, hogy valahol távol történnek mindezek, s őket
nem érintik. De olyanok is
vannak, akik szerint minden
a legnagyobb rendben van,
és nemcsak fölöslegesnek, de
riadalomkeltőnek találják az
efféle figyelmeztetéseket.
Thom Hartmann-t idézem:
„Ezen egymással párbajozó
érvekkel párhuzamosan, amelyek a világ jó és rossz oldalait
boncolgatják, hosszú viták
folynak arról, mely lépéseket
kellene megtenni és melyeket
elkerülni.
A legtöbb álláspont hibája,
hogy nem vesz figyelembe
négy alapvető igazságot:
1. A modern technológia jelentős befolyásának ellenére
világunk jelen dilemmái és
veszélyei nem a közelmúltban
végbement változások szerencsétlen következményei. Ellenkezőleg: abban az életmódban gyökereznek, ahogyan
az első sumer városállamok
megalapítása óta, tehát már
hétezer éve óta élünk. Ezekkel
a problémákkal a történelem
városállamai újból és újból elkerülhetetlenül szembesültek.
2. Az ember (és minden
egyéb élőlény) abból az ennivalóból áll, amit megeszik, és a
Nap az összes táplálék egyetlen
energiaforrása. Ha nincs Nap,
élet sincs. Bőséges napfény és
ivóvíz mellett az életformák
változatosak és sokszínűek.
Napfényből vagyunk. Kiderül,
milyennek látjuk önmagunkat

ténelmi emlékek nem utalnak
arra, hogy olyan nyers, durva
és reménytelen életük lett volna, mint amilyennek a média
azt olyan gyakran ábrázolja,
vagy az átlagember elképzeli.
Ezek az emberek fenntartható
életet éltek; a világ szentségét
szem előtt tartva minden dologban felismerték a Teremtő
és az Istenség jelenlétét. Ezenkívül sokkal több szabadidővel rendelkeztek annál, mint
amennyit az iparosodott világ
polgára valaha is elképzelhet.
Tudatosságuk és életstílusuk
százszor annyi ideig éltette
kultúrájukat és népeiket, mint
amennyi az Egyesült Államok
jelen életkora. E népek több
millió tagja még mindig az
ősök életstílusát követi. (...)
Ha elérjük a «kritikus tömeget», vagyis amikor elég
ember változtatja meg az
életfelfogását, a megoldások
egyszeriben nyilvánvalókká
válnak majd, gyakran olyan
formában, amelyet korábban
elképzelni sem tudtunk. Mivel
kultúránk az oka annak, hogy
világunk nagy részét elpusztítottuk, a kultúra átalakításával
sok minden megmenthető.”
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Székelyföldet Ceaușescu sem merte

A Székelyföldet Ceausescu
sem merte beolvasztani a
környezô román megyékbe –
mutatott rá Kelemen Hunor, a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke a
Radio France Internationale
(RFI) román adásában, a közigazgatási régiók kialakításának tervét kommentálva.
„Az emberek utcára vonultak
1968-ban. Ha valaki azt hiszi,
hogy 2013-ban nem fognak
kivonulni, az téved” – mondta
Kelemen Hunor arra a kérdésre, mit tesz az RMDSZ, ha a
régiók kialakításánál nem veszik figyelembe a Székelyföldre
vonatkozó javaslatát.
A legutóbbi, 1968-as közigazgatási átszervezéskor a
kommunista hatóságok az
addigi tartományok helyett
kisebb megyéket hoztak létre Romániában, felszámolva
egyebek közt a – történelmi Székelyfölddel nagyjából
megegyező – Maros Magyar
Autonóm Tartományt is.
Az RMDSZ elnöke az RFI
műsorában kifejtette: a román
politikusoknak túl kéne tenniük magukat a Székelyfölddel kapcsolatos „paranoián”,
mert senki sem fogja Hargita
és Kovászna megyét zsákban
elhordani, fekete lyukat hagyva az ország közepén.
Rámutatott: a Mócföldhöz,
vagy Dobrudzsához hasonlóan a Székelyföld is sajátos
történelmi, kulturális hagyományokkal, gazdasági és
társadalmi kötelékekkel rendelkezik, úgyhogy ebben a tér-

ségben
n e m
l e h e t
eltekinteni az
etnikai
szempontoktól.
„ Amikor Liviu
Dragnea
miniszterelnök-helyettes arról beszél,
hogy Románia problémáit a
regionális és kulturális különbségek eltörlése oldaná
meg, akkor persze hogy a
Hargita, Kovászna és Maros
megyében élők egy nagyon
perverz beolvasztástól tartanak. Attól, hogy olyan közigazgatási átszervezést hajtanak végre, amely a közösséget
megfosztja a beleszólás lehetőségétől minden regionális
intézményben” – magyarázta
az RMDSZ elnöke.
Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes „inkorrektnek és
elég veszélyesnek” minősítette
azt, hogy Kelemen Hunor demonstrációkat helyezett kilátásba Székelyföld beolvasztása
esetében – közölte a Hotnews
hírportál. A régiók kialakításával megbízott kormánytag szerint a régiók kialakítása nem
jelent „útlevél-ellenőrzést” az
országon belül, a régiók a regionális fejlesztés területén
fogják összehangolni a megyei
tanácsok tevékenységét és a
magyaroknak nincs miért tartaniuk ettől.
A Romániában kormányzó Szociálliberális Szövetség
(USL) működő közigazgatási
régiókkal akarja megkezdeni
a 2014-2020-as európai uniós
költségvetési időszakot, ezért a
közigazgatási átszervezést még
idén le akarja zárni. A Dragnea
által javasolt regionális felosztásban a székelyföldi magyarság aránya a lakosság 30
százalékát sem érné el az úgynevezett Központi régióban.

A nyelvi jogokért
A kormány tagjainak közel
feléhez – Victor Ponta miniszterelnökhöz és kabinetje kilenc
miniszteréhez – intézett kérdést Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője,
melyben arra vár választ, hogy
miképpen tett eleget a kormány az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Chartájának ratifikálásában
vállalt kötelezettségeiért.
Markó Attila emlékeztette
Victor Ponta miniszterelnököt, valamint Remus Pricopie
oktatási, Mihnea Costoiu felsőoktatási, Liviu Dragnea közigazgatási, Robert Cazanciuc
igazságügyi, Daniel Barbu
művelődési, Titus Corlatean
külügyi, Mariana Câmpeanu
munkaügyi, Eugen Nicolaescu
egészségügyi tárcavezetőket és
Ion Moraru kormányfőtitkárt,
hogy Románia lassan belép
a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Chartájának második
monitorizálási ciklusába, ez
alkalommal a kormánynak be
kell mutatnia, hogy miképpen
biztosítja az ország területén
élő közösségek jogát anyanyelvük szabad használatához. A
képviselő felvázolta, hogy a
2007-ben ratifikált egyezmény
első jelentését közel kétéves
késéssel nyújtotta be Románia,
és az azt követô levélváltások
és a Szakértői Bizottság látogatása nyomán számos alkalmazási problémára derült fény.
Jelezte, hogy a minisztériumok
többsége nem gyűjt megfelelő adatokat és információkat,
amelyek
elengedhetetlenek

egy valós helyzetkép megismeréséhez, ezáltal ezek a minisztériumok nem is tudják, hogy
mit kell belefoglalni a jelentésbe. Az egyik legbeszédesebb
példa az igazságügy területe,
ahol alkotmányos és törvényes
rendelkezések garantálják az
anyanyelv használatát mind a
büntető, mind pedig a polgári
és közigazgatási eljárásokban,
ám a szaktárca bevallottan
nem rendelkezik semmilyen
adattal e jog gyakorlását illetően: nem lehet tudni, hogy
országos szinten hány tolmács
áll a perben résztvevők segítségére, hol és hány tárgyalás
zajlott a felek anyanyelvén,
hány anyanyelven kiállított
iratot iktattak és azok közül
hánynak kérdőjelezték meg
az érvényességét. Ugyanilyen
siralmas a helyzet a közigazgatásban is, ahol nemcsak jogi
normákat nem alkalmaznak,
de törvényes jogot is el lehet
veszíteni a bíróságon – lásd
Aranyosgyéres esetét.
A képviselô mindegyik miniszternek címzett leveléhez
csatolta a Szakértői Bizottság kétszáz oldalas jelentését,
amelyben számos kérdésben elmarasztalja Romániát, ugyanakkor jelzi, hogy több cikkely
esetében nem sikerült teljesíteni a vállalt kötelezettségeket.
„Mit tett a kormány annak
érdekében, hogy a Szakértôi
Bizottság kritikáit orvosolja?
Milyen intézkedéseket terveznek a kormány és a különböző minisztériumok annak érdekében, hogy ezek a kritikus
kitételek
ne
jelenjenek
meg a
következő jelentésben
is?" – teszi
fel
végül a
kérdést
a képviselő.

művelődés
Őszi közművelődési programok
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Megyei
gy tehetségkutató
g
versenyy

A Hagyományőrző Népi Játszóház minden pénteken du. több helyszínen, különböző korosztályoknak szervez foglalkozásokat:
- 5 órától a kisállomási sportcsarnok előterében 7 – éves kor fölöttieknek – minden pénteken.
- 6 órától a Csendes utcai Napközi otthon Waldorf csoportjában,
felváltva egyik héten a Tipegőknek (0-3 éves korig) másik héten a
Táncikálóknak (3-7 éves korig).
Dátum – időpont

Rendezvény

Helyszín
Városháza

Szeptember, 21.
09,00 – 21,00

II. Helytörténeti konferencia

Október, 3.
16,00

Idősek napja – városi ünnepség
kulturális műsorral

D. K. műv. ház

Október 10.
18,00

100 éves a Marosvásárhelyi kultúrpalota – könyvbemutató

A ref. egyh.
imaterme

Október 11.

Egymillió csillag a szegényekért

Városközpont

Az örmény származásúak találkozója

Teleki OK

16,00
Október, 12.
16,00

Október 25.
Cimbora színtársulat szovátai elő- D. K. műv. ház
9,30; 11,00;18,00 adásai:
- Foltos, a zsiráf - gyerekeknek
- Kire ütött ez a gyerek - felnőtteknek
Október 26.
18,00

Várady Péter Pál és Lőwey Lilla
fotóalbum bemutató

A ref.egyház
imaterme

November 2 – 9. „Idenézz a figurára” néptánc az
oktatásban szakmai továbbképző
pedagógusoknak

Teleki OK

November 14.
18,00

Emlékünnepély: dr. Csortán
Márton, Szováta Város Díszpolgárának centenáriuma alkalmából

Városháza

November 22.
9,30 és 11,00

Celdömölki Soltis Lajos előadása,
címe „Ludas Matyi”

D. K. műv. ház

November 23.
10,00

Meggyei tehetségkutató szovátai
szakasz elődöntő

Mogyorós
szálló

Nov. 24.
vagy dec. 1.

Szarkafészek

D. K. műv. ház

November 28.
18,00

A 70 éves Király László szerzői
estje

Városháza

Dec. – minden
szomb., vasár.

Adventi gyertyagyújtás és kézmű- Városháza
ves vásárok
kertje

December

Adventi kórusműsorok
A róm. kat.
az Intermezzó fellépésével –
templom és
templomi adventi mise éneklés és
a
műv. ház
karácsonyi koncert

December 19.?

Az iskolák néptánc csoportjainak
félévzáró műsorai

D. K. műv. ház

December

Rotary Klub jótékonysági estje

D. K. műv. ház

Dec. 29. vagy 30. Gruppen Hecc kabaré előadás

D. K. műv. ház

Dec. vagy jan.

Építészeti örökségünk – Csortán
Ferenc előadása

Január 6. és 7.

Hahota – kabaré előadás

Városháza
D. K. műv. ház
Kiss János

Kisiskolás gyerekek és líceumos fiatalok, számára szervez
egyéni és csoportos tehetségkutató versenyt a Megyei Tanács és Marosvásárhely Önkormányzata, valamint megyei
és helybeli közművelődési
intézmények és szervezetek
támogatásával a Maros Megyei
Képzőművészeti Szövetség és a
Miorita Kulturális Egyesület.
A megyei, döntő szakaszt 8
helyi-körzeti elődőntő előzi meg
Szovátához a Kis-Küküllő mente és a Nyárádmente tartozik. Az
eseményt közvetlen és állandó
média-támogatással, teledom
rendszerben képzelik el a szervezők, interaktív módon lehetőséget adva a nézőknek a közvetlen bekapcsolódásra.
A szervezők nagymértékben
számítanak a helyi közösség,
civil szervezetek és vállalkozók támogatására, kiváltképp
a helyi szakasz résztvevőinek,
helyezettjeinek díjazásában.
A szovátai körzeti szakaszt
november 23-ra, péntekre
tervezik, 10,00 órai kezdettel
a Mogyorós Szállóban, mely
alatt minden életkor kategória
szereplése megtörténik.
Fontosabb tudnivalók:
- fellépési idő 3 perc fellépőkként, csapatonként;
- életkor 4 és 18 között;
- élőzene kíséretre és play
back kíséretre is van lehetőség, a hanganyagot a fellépő
maga biztosítja;

A fellépők bármilyen stílusban,
előadó művészeti ágazatban felléphetnek: néptánc, modern és társasági és dél-amerikai táncok, színházi jelenetek, vers, kézművesség,
sport és sporttánc tevékenységek;
A beiratkozási illeték személyenként 25 lej, 10 főnél nagyobb csoportok esetén fejenként 20 lej, melynek befizetését
előzetesen kell megtenni a helyi kapcsolattartó személyeknél (lásd alább). A részvétel feltétele a bizonylat felmutatása.
A feliratkozások, jelentkezések október 15-től kezdődően
zajlanak, ugyancsak a kapcsolattartó személyeknél.
Minden körzetben három helyezést, egy népszerűségi díjat
és egy egyediségi díjat osztanak.
A továbbjutott versenyzők
szakmai támogatással fognak
készülni a megyei szakaszra.
A fellépők, résztvevők öltözéke a fellépés, előadással összhangban kell legyen, erre külön
pontszámokat számol a zsűri.
Fődíj: 15.000 lej
Különdíj a népszerűségre és
az eredetiségre.
Minden versenyzőt a lehetőségekhez és elért eredményeihez mérten támogat és további fellépésekre lehetőséget
teremt a szervezőség.
A szovátai kapcsolattartó
Kiss János tel. 0762254729,
0740146403, kissje@szovata.
ro, mfckissje@yahoo.com
Kiss János
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élő emlékezet

Hát ennyi maradt
A világhálón olvasom a következő hírt, s most örülnöm
kellene, mert egy futball-legenda emléke iránti tiszteletadásról szól, az emberről, aki egykor milliók szívét örvendeztette
meg azért is, mert zsonglőre
volt a labdának, brilliáns cseleivel mindenkit elbűvölt, de
azért is, mert személyiségével
magával tudott ragadni, győzelemre vinni egy csapatot.
Szeretetre méltó ember volt. Játékosként, edzőként ahol csak
megfordult, mindenhol tiszteletet é ébresztett maga iránt, s
szeretetet indukált maga körül.

„Puskás-heteket tart a Real
Madrid labdarúgóklubja október 23-tól november 25-ig,
a rendezvénysorozat keretében kiállítás nyílik a Santiago
Bernabeu Stadionban, illetve
felavatják az Aranycsapat kapitányának bronzból készült
mellszobrát.
«Puskás a klub legszebb időszakának egyik kiemelkedő
személyisége volt. Olyan ember
felé szeretnénk kifejezni a tiszteletünket, aki a Real Madrid tör-

ténetének egyik
legnagyszerűbb
futballistája volt»
- mondta Emilio
Butragueno, a
spanyol egyesület intézményi
kapcsolatokért
felelős igazgatója, aki hozzátette,
az eseménysorozatra magyar és
spanyol hírességek, köztük a
Puskás-család
tagjainak érkezését is várják.
E m i l i o
Butragueno
beszámolója szerint a
Puskás-hetek
megnyitója a Real MadridJuventus Bajnokok Ligájacsoportmérkőzés előtt lesz,
majd másnap az úgynevezett Real Madrid városban,
Valdebebasban felavatják - a
tervek szerint Csányi Sándornak, a magyar szövetség
elnökének jelenlétében - Puskás mellszobrát. A kiállítás
október 25-én nyílik meg, s
a Santiago Bernabeu Stadion
egyik fő attrakciója lesz egy
hónapon át.

Butragueno kiemelte a Puskás-hetek kezdő és záró dátumának jelképességét. Mint
mondta, október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon, s
az 1956-os forradalom nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
Puskás végül a Real Madridhoz került, míg november
25-e szintén jeles dátum volt
a Száguldó Őrnagy életében:
hatvan évvel ezelőtt az Aranycsapat ezen a napon aratott
világraszóló sikert a londoni
Wembley Stadionban, 6-3-ra
legyőzve Anglia válogatottját.
Jakab János, a Puskás Akadémia felügyelő bizottságának elnöke a hétfői sajtótájékoztatón
ismertette, hogy a közel két éve
Spanyolországból hazahozott
Puskás-hagyaték 938 relikviáját mostanra katalogizálták, s
annak első példányát átadták
Orbán Viktor miniszterelnöknek azon a délelőtti találkozón,
melyen a kormányfő fogadta a
királyi gárda Budapestre érkezett képviselőit.
A hagyaték jövőjével kapcsolatban jelezte, hogy nagyjából
150 tárgy kerül kölcsönbe a Real
Madridhoz a kiállítás idejére,
majd amikor tavasszal elkészül a
Puskás Akadémia stadionja, ott
lesz megtekinthető a gyűjtemény

egy része mindaddig, amíg el
nem készül az új Puskás Ferenc
Stadion, amely a névadó hagyatékának végleges helye lesz.”
Hát ennyi maradt a magyar
futballból: néhány relikvia és
néhány szép emlék. Ám ezekről
sem tud a magyar ember hangosan beszélni, a régi dicsőséget
sem emlegetheti fel nosztalgiával, mert mindenre, amit e
szópár kifejez rátelepszik a szégyen, ami ugyan nem Puskás
nevéhez kötődik, hanem későbbi korok játékosaihoz, edzőihez,
szakvezetőihez, no meg a semmit is sztároló sportújságíróihoz, akiknek áldatlan tevékenysége nyomán már évtizedek óta
dagad, de most gyűrt igazán
maga alá mindent.
Akad, aki még a legutóbbi
leszereplés után sem látja ezt,
amikor egy világgal röhögtették
ki magukat a nemzeti tizenegyek. És, sajnos, mindazokat
is, akik még hittek abban, hogy
újra foci lehet a magyar foci.
Egy frissen lemondott szövetségi kapitány még matematikai
esélyeket latolgat, ő még nem
érzi, hogy el kellene felejtse, de
legalábbis soha a szájára ne vegye ezt a szót: futball.
molnos

sport
VI. DK Kupa

Október 12-én szervezte meg
a Domokos Kázmér Iskolacsoport hatodik alkalommal a D.K
Kupát. A versenyre négy csapat kapott meghívót, és három
sportágban mérték össze erejü-
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Bronz a Balkán bajnokságon
- III. hely: Korond
IV.
hely:
Erdőszentgyörgy
Kézilabda:
- I. hely: DK,
Szováta
II.
hely:
Nyárádszereda
- III. hely: Korond
Atlétika:
- I. hely: DK,
Szováta
II.
hely:
Nyárádszereda
- III. hely: Korond
IV.
hely:
Erdőszentgyörgy
Összesített eredmények (a három sportág
eredményeinek összevetése):
- I. hely: DK, Szováta
- II. hely: Nyárádszereda
- III. hely: Korond
- IV. hely: Erdőszentgyörgy

Montenegróban szervezték meg a 2013-as Balkán bajnokságot, ahol Fehér Zsolt képviselte Romániát a -68 kg junior
kategoriában.
Immáron sorozatban negyedikszer állt fel a dobogóra látványos
mérkőzések után. A hazai pályán versenyző montenegrói Rrok
Ivezajt 15-3 -ra és a koszovói Arbes Jahirit 14-2-re győzte le.
Gratulálnak neki a Szovátai Fehér Tigrisek.
Fehér László

Budapesten a taekwondosok
A szovátai Medeve-tó Sportklub Taekwondo WTF Sasok
szakága Máté Miklós edző
vezetésével három sportolóval
részt vett a Budapesten megrendezett nyílt nemzetközi
formagyakorlat
versenyen,
ahol a következő eredményeket értek el:
- egyéniben, 6-13 éves lányoknál: Nagy Henrietta

ket: kézilabda (lányok), labdarúgás (fiúk), atlétika (lányok és
fiúk). A versenyen a következő
iskolák csapatai vettek részt:
Bocskai István Líceum, Korondi Líceum, Erdőszentgyörgyi
Líceum, Domokos Kázmér Iskolacsoport.
Helyezések:
Labdarúgás:
- I. hely: DK, Szováta
- II. hely: Nyárádszereda
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Köszönettel
tartozunk
szponzorainknak:
Maros
Megyei
Sportigazgatóság
(D.J.T.S.), a Domokos Kázmér Iskolacsoport, Elixon,
Szántó Fülöp Pékség, Szabó
László. Ugyanakkor hálásak
vagyunk azoknak, akik önkéntesen segítettek: játékvezetők, XI. D osztály diákjai és
a DK tanárai.
Soós Levente

ezüstérmet szerzett.
- hármasban szinkronban: a
Nagy Szabolcs, Nagy Henrietta, László Botond csapat szintén ezüstérmet érdemelt
Köszönetet mond az edző
a tanácsnak és a szülőknek a
jó hozzáállásért, ami nélkül a
részvételünk ezen a nemzetközi versenyen nem jött volna
létre.
Máté Miklós
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DélAmerikai
benszülött

Együgyűen
naiv
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Poén 2

Molnos
Ferenc

<

Készítette:

A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a
fiú meg a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény földből.
Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.
– Nem én rontom el, hanem édesapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem
mertem volna visszafeleselni az apámnak.
– Volt... (a gyerek válasza a rejtvényben – Poén 1)
– Volt... (az apa replikája a rejtvényben – Poén 2)

<

szabadidő
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