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A Városházán átszervezték az ügyintézést

A Paperdőre emelt torony
magasából jóleső érzés széttekinteni. Ebből a magasságból
más képet ad a város, mint az
utcák forgatagából. A csigalépcső spirálján Fülöp László Zsolt
polgármesterrel kényelmesen
jutunk fel a tetőre. Gyönyörű
panoráma tárul elénk. El kell
jönni, ki kell ezt próbálni!
Egy csapat éppen azon ügyködik, hogy a csigalépcső korlátja alá dróthálót feszítsen, ezzel tegye biztonságosabbá apró
lurkók számára is a feljárást,
ki ne eshessen az oldalakon
egy se. A torony átadásakor az
átvevő bizottság ebben talált
kiigazítanivalót. Sokáig tartott
a huzakodás, hogy ez kinek a
feladata. A tervezőé vagy a kivitelezőé? És közben telt az idő,
s a megfelelő megoldás késlekedett. A tétlenséget látva, most
belevágott az önkormányzat.

Ha ez elkészül, megnyitják a
közönség számára a kilátót.
Arról faggatom a polgármestert, milyen más változások történtek a nyár folyamán.
A hivatal működésében történt egy és más. Összehangoltabb lett a különböző ügyosztályok munkája, fokozottabb az
ellenőrzés. Az irodavezetőkkel
való reggeli megbeszélés és a
másnapi számonkérés serkentően hat a problémamegoldásra.
Egy ügyfélfogadó okmányirodát nyitottak (4-es számú iroda) az ügyes-bajos dolgaikkal
betérők megsegítésére. Az ügyintézők itt veszik át, iktatják a
kérelmeket, innen továbbítják a
megfelelő ügyosztályra, s az írásos választ is itt adják rövid idő
alatt az illetőnek. Amennyiben
feltétlen személyes találkozásra van szüksége az ügyfélnek, a
szakirodákban szerdán 10 órától

fogadják. Így a hét többi napján a
kiadott feladatokon zavartalanul
dolgozhatnak a szakemberek.
A fogadónapot az ügyfelek
személyes meghallgatását a polgármester, az alpolgármester és
a jegyző most már nem más és
más napon, hanem mindig kedden (11 órától) és együtt tartja.
Ha szükséges, behívják az ügyben illetékes szakembert is. Így
aztán gyorsabban találnak választ, megoldást – akár ott helyben is – a felvetett problémákra.
Két közvécét nyitottak. Egyet
az egykori autóbuszállomásnál,
amely huzamosabb ideig zárva
volt, a másikat a Piroska-tónál.
Működik a Só útja program. Kialakítottak egy csoportot, amely a felügyeletét,
karbantartását biztosítja.
Néhány utca felújítási, aszfaltozási terve a fővárosban
jóváhagyásra vár.
M.F.

Toronyból
– Minek az a torony? Azt
a pénzt, amit ráköltöttek inkább ki kellett volna osztani
a szegényeknek – mondja
olyan határozottsággal a
hangjában, hogy elmegy a
kedvem a magyarázattól,
hogyan is van azokkal a pályázati pénzekkel.
Nincs kétségem, hogy magát is azok közé gondolja,
akiknek abból a pénzből valamennyicske járna, hiszen a szegénysége
feljogosítja erre. Engem
meg bizonyosan nem lát
közöttük, mert abból a
hangból nem árad felém
semmi cinkosság, semmi
bizalmaskodás,
semmi,
ami arra utalna, hogy egy
brancsban lennénk.
Lehet, hogy igaza van.
Lehet, hogy a torony
költségeit ki kellett volna
osztani a szegényeknek.
Lehet, hogy megannyi beruházás költségvetését fel
kellett volna osztani közöttük. Minek itt építeni, ha
másnak kenyérre sem jut!
A toronyért azért fájna akkor a szívem. Tudom, hogy
fájna. Nem csupán azért,
mert felviszi a tekintetünket
a földről az égre, de azért is,
mert már jártam ilyenen,
többször is, s bár toronyról
toronyra változik a látvány,
mindannyiszor jóleső érzés onnan letekinteni. Más
perspektívából látszik onnan, ami itt lenn van.
Bizony kicsinek és törékenynek tűnik onnan az
ember. Ha láttad így, utána
sokkal könnyebb tisztelettel nézni rá és szeretni őt.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: –

A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Polgármesteri fogadónap

Házasságot kötöttek: Buksa Szabolcs Sándor (Kisgörgény) – Hărșan Andreea Erika (Fő út
208/2 szám); Portik Ernő (Marosvásárhely) – Szőke Magdolna Imola (M. Eminescu lakótelep E2/2 szám);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Bokor Sándor (sz. 1956) – Május 1 utca 8 szám; Mező Mihály József (sz. 1926)
– Parajdi út 117 szám; Császár István (sz. 1952) – Fenyő utca 45-ös villa; Ötvös János (sz.
1935) – Farkas utca 43 szám; Cseresznyés Erzsébet (sz. 1921) – Illyésmező 91/A szám; Kenyeres Irén (sz. 1928) – Templom utca 15 szám; Kajcsa Margaretta (sz. 1939) – M. Eminescu lakótelep N4/2 szám; Katona Rozália (sz. 1934) – Hosszú utca 49 szám; Kálmán József
(sz. 1949) – Petőfi Sándor lakótelep A1/19 szám; Demeter Irma (sz. 1932) – Őzike utca 2
szám; Ács Antal (sz. 1944) – M. Eminescu lakótelep K3/18 szám; Hărșan Victor (sz. 1935)
– Kisállomás utca 10/A szám;

Nyugodjanak békében!

– Kedd 11,00 órától;

Osztják az uniós élelmiszersegélyt
Augusztus 2-től szeptember
10-ig naponta 9-15 óra között
a kisállomási sportcsarnoknál

mintegy ezer szovátai jogosultnak osztják az önkormányzatiak az uniós élelmiszersegélyt.

A kedvezményezettek kétkét segélycsomagot kapnak,
melyek tartalma külön-külön
egy-egy kilogramm liszt, cukor, rizs, két kg kukoricadara,
két liter olaj, 400 g száraztészta, 500 g szemes bab, egy marhahúskonzerv, disznóhúskonzerv és paradicsompaszta.
A 2014. évi 799-es számú
kormányhatározat értelmében a hátrányos helyzetűeket
megsegítő program kedvezményezettjei a következő kategóriába tartozók:
– a 2001. évi 416-os számú
törvény által előírt minimáljövedelemből, az önkormányzatok által folyósított szociális
támogatásból élő családok és
egyedülálló személyek;
– a 2010. évi 277-es törvény
alapján családi pótlékkal támogatott családok;
– azok a munkanélküliek,
akik 400 lejnél kevesebb havi
munkanélküli-segélyben részesülnek, valamint azok a
nyilvántartásban lévő munkanélküliek, akiknek nem folyósítják a segélyt, de a megyei
munkaügyi felügyelőség nyilvántartásában szerepelnek;

– 400 lejnél nem magasabb
nyugdíjjal rendelkezők;
– nem intézményes keretek
között élő fogyatékos felnőttek és gyerekek;
– az 1991. évi 49-es számú
törvény kedvezményezettjei:
mozgáskorlátozottak,
háborús veteránok özvegyei,
olyanok, akik katonai szolgálatukat 1950–1961 között
munkaszolgálatosként
töltötték, az 1945. március 6-a
után alakult diktatúra politikai üldözöttei, külföldre vagy
fogolytáborba
deportáltak,
1940–1945 között etnikai üldözésnek kitett személyek,
az 1989. decemberi forradalom hősei, áldozatainak leszármazottai, illetve az 1987
novemberében kitört brassói
kommunizmusellenes munkáslázadás áldozatai. A kedvezményezettek körébe tartoznak a szabadfoglalkozású
előadóművészek, egyesületekbe tömörült alkotóművészek,
a túlélő házastárs, amikor a
havi pénztámogatás nem haladja meg a 400 lejt.
Kérjük a jogosultakat, időben vegyék át a dobozokat!
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Clasificarea localităților
Guvernul Cioloș a prezentat
un proiect de lege care propune clasificarea unităților adAdresa Primăriei
ministrativ teritoriale urbane
Oraşului Sovata:
în șapte categorii, iar a celor
Sovata, Str. Principală
rurale – în două categorii.
Nr. 155.
Importante sunt anexele la
Tel: 0265 570 218
acest proiect, pentru că acesFax: 0265 570 524
tea stabilesc dotările minime
E-mail:
“de echipare” a localităților
secretariat@primaria.szovata.ro
urbane și a celor rurale, în
funcție de categoria din care
vor face parte: sedii adminisProgram audienţe
trative, sisteme de transport
public și acces la infrastructuPrimar: Fülöp László Zsolt:
ra naţională/internaţională de
Marţi – de la ora 11,00;
transport, instituţii de învăţământ, de sănătate și cercetare,
în funcţie de rangul localităţii.
Pe de altă parte, sunt prevăzuţi și indicatori de monitorizare pentru fiecare localitate, care vor arăta gradul de dezvoltare al fiecăreia în parte. Conform reprezentanților Ministerului
Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice, criteriul nou
utilizat în clasificarea localităților este “rolul teritorial conferit
de statutul administrativ, poziția geografică, poziția în rețeaua
de localități, nivelul de echipare și dotare, valențele de natură
culturală și ecologică”.
Capitala, municipiul București, va fi – potrivit noii ierarhizări a
localităților urbane – singurul oraș din România de categoria I.
În cea de-a doua categorie fiind incluse doar cinci municipii:
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.
Proiectul de lege specificând că încadrarea în categoria a doua
(poli regionali principali cu potențial transnațional, municipii
de importanță națională și transnațională) presupune ca respectivele orașe să aibă peste 250.000 de locuitori. (Municipii
poli regionali principali cu potențial transnațional, municipii
de importanță națională și transnațională, având populație peste
250000 loc (400000 în aria funcțională), reședințe de județ cu

sedii de instituții de interes național, cu minim 1 universitate cu
peste 10000 studenți sau cu specializare unică pe țară, spitale
de categoria I/ II.).
Categoria a treia (a polilor regionali secundari, municipii de
importanță regională, cu o populație de peste 100.000 de locuitori). Aici au fost încadrate municipiile Arad, Pitești, Ploiești,
Bacău, Oradea, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Galați, Baia
Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureș, Piatra Neamț,
Satu Mare, Sibiu, Suceava și Râmnicu Vâlcea.
În categoria a patra sunt municipii poli județeni principali,
municipii reședință de județ, având populație de peste 40000
locuitori (200000 în aria funcțională), minim 1 filială de universitate sau unitate postliceală spital de categoria III și IV /V,
acreditat, instituții culturale de reputație județeană. (Alba Iulia,
Bistrița, Reșița, Sfîntu Gheorghe, Tîrgoviște, Tîrgu Jiu, Miercurea Ciuc, Deva, Călărași, Slobozia, Giurgiu, Slatina, Zalău,
Alexandria, Tulcea, Vaslui, Focșani).
În a cincia categorie sunt municipii și orașe poli județeni secundari, municipii cu rol de echilibru la nivelul județelor, având
populație peste 20000 (50000 în zona de influență / cu potențial
de arie funcțională urbană), cu minim 1 filială universitară sau
unitate postliceală, spital de categoria III / IV. (Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Sighișoara, Reghin etc.)
A șasea categorie întrunește municipii și orașe centre urbane
cu rol zonal, municipii și orașe cu rol de servire teritorial la nivel sub județean, având populație peste 5000 (30000 în zona
de influență/potențial de arie funcțională urbană). Din județul
Mureș orașul Luduș face parte din categoria asta.
În a șapte categorie sunt incluși orașe centre urbane cu funcții
specializate, orașe necuprinse în categoria precedentă și care
sunt de regulă subordonate unui municipiu din categoriile I-V,
caracterizate printr-un specific funcțional turistic, economic,
de transport, energetic, rezidențial etc. Mărimea demografică
este variabilă, nefiind determinantă.
Pentru poziția geografică (la limita de județi) a fost clasificat orașul Sovata în această categorie. Parcă n-ar avea nicio
tangență cu localitățile vecine din județul Harghita. În realitate
este un pol zonal.

Distribuirea produselor alimentare de la Uniunea Europeană
Aproximativ 1000 persoane
beneficiază la nivelul orașului
Sovata de ajutorul alimentar
al Uniunii Europeană.
Distribuirea produselor s-a
început la 2 august și Se va
continua până la 10 septembrie zilnic (zile lucrătoare) între orele 9-15 la sala de sport
de la Gara Mică.

Se distribuie câte două cutii
sigilate cu conținut identic,
fiecare cutie reprezintă 1 din
cantitatea alocată unei persoane. O cutie conține următoarele: făină albă – 1 kg,
mălai – 2 kg, paste făinoase
– 400 g, ulei – 2 litri, zahăr –
1 kg, conservă carne de vită
– 300 g, conservă pateu de fi-

cat de porc – 200 g, orez – 1 kg,
conservă paste de tomate –
400 g, fasole boabe – 500 g.
Total greutate: 8,8 kg.
Sunt așteptate să ridice ajutoarele alimentare persoanele care aparțin grupurilor
țintă stabilite prin H.G. nr.
799/2014 și H.G. nr. 627/2015.
Ajutoarele alimentare vor

putea fi ridicate doar de către
titular, care se va prezenta cu
actul de identitate în original.
Având în vedere faptul că
temperaturile din această perioadă pot deveni caniculare,
cei îndreptățiți sunt chemați
să ridice cât mai urgent ajutorul alimentar, evitând astfel
orice alterare.
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Kataszteri felmérés, nyilvántartásba vétel

A Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó
Hivatal (ANCPI) vezetősége
augusztus 19-én a szovátai és
környékbeli (Sóvárad, Kibéd,
Makfalva, Erdőszentgyörgy,
Vécke, Nyárádremete, Alsóköhér, Hodos) önkormányzatok képviselőivel találkozott
Szovátán, hogy a szakterületükön történt törvényi módosításokról, azaz az országos
telekelési programmal kapcsolatos kérdésekről tartson
eligazítást.
A megbeszélésen a Szováta
környéki települések polgármesterei, alpolgármesterei és a
polgármesteri hivatalok e téren
illetékes szakapparátusa mellett jelen volt Nagy Zsigmond
alprefektus és Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke is.
Egy országos kataszterezési program indult, amelynek
révén az ország összes ingatlanját szeretnék bevezetni a
kataszteri nyilvántartásba és
a telekkönyvekbe. Ennek kivitelezési határideje 2023, és
1,3 milliárd euró a költségvetése. A települések vezetőinek
ez év végéig kell összeállítaniuk egy-egy kataszterezési
projektet. A program révén
egy parcella felmérésére és
betelekelésére 60 lejt utalnak át.
De az önkormányzatoknak

e projekttel tulajdonképpen
egy maximum 132 000 lejes
pénzkeretbe kell beilleszkedniük. Ezt az összeget majd az

országos kataszteri hivatal saját költségvetéséből utalja át
az önkormányzatoknak. De
előbb el kell végezni a munkálatokat. Tehát közbeszerzési
eljárást kell kiírni, szerződést
kötni egy szakcéggel, amely
elvégzi a munkát. A szerződését el kell juttatniuk a megyei
kataszteri hivatalhoz, amely
majd a munkálatok átvételéért
is felel. Az átvett munkálatokat követően utalják át a pénzt
az önkormányzatoknak.

Az összes parcellát
újramérik. A kataszteri törvény értelmében az ingatlanok tulajdonosai kötelesek
megengedni a szakembereknek a mérések elvégzését, be
kell mutatniuk a tulajdonjogi dokumentumokat ingatlanjukról, és a földmérőkkel
együtt be kell azonosítaniuk az ingatlan
pontos határait.
A kataszteri hivatal képviselője hangsúlyozta a lakosság
tájékoztatásának fontosságát,
hogy senki ne gördítsen akadályt a felmérések elé.
Az országos kataszteri
hivatal tervei szerint a
kataszterezés településenként zajlik majd, így
a magán- és jogi személyeknek nem kell igényelniük a szolgáltatást,
amikor azt elkezdik az
adott közigazgatási területen.
Legkevesebb száz ingatlant kell telekelni
ahhoz, hogy a finanszírozást igényelhesse az
önkormányzat.
Amennyiben
nem
tudnak vagy nem akarnak együttműködni, a
felmérést úgy is elvég-

zik, ez esetben a földmérők
az önkormányzatoktól kapják
meg az információkat a telekhatárokról.
Az ANCPI becslése szerint a
települések méreteitől függően az adatok integrált kataszteri rendszerbe történő bevezetése és a telekkönyvezés
12-tôl 18 hónapig is eltarthat.
A kezdeményezés előnye az
ügynökség szerint, hogy a földek visszaszolgáltatását gyorsabban befejezik, a dokumentumok nélküli tulajdonokat
bejegyezhetik, kiállíthatnak
öröklési bizonyítványokat, és
földek összevonását is engedélyezhetik.
Fontos lépés, hogy a polgármesteri hivatal székhelyén
tájékoztatást függesszenek ki
annak érdekében, hogy akinek
ellenvetése van a földmérést
illetően, az megóvhassa a telekelést, a kifüggesztés elviekben
megerősíti a munkálatot.
Az országos kataszteri program rendet próbál szabni a
kuszaságban.
Szükségességét senki nem vitatja, annál
inkább a pénzügyi kereteit.
Túl kevésnek találják a kormány által egy parcellára szánt
60 lejt, ekkora összegért nehéz vagy egyáltalán nem lehet
szakembereket találni, akik a
földterületek felmérését és
betelekelését elvégeznék.

aktuális
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Korzó, térzene és azok a boldog békeidők
Hasonló jelentésű szavakat,
azaz szinonimákat keresek egy
manapság gyakran a fejemben
járó kifejezésre, s ilyeneket találok: promenád, allé, fasor. Meg
ma ennél közérthetőbbeket,
mint: sétálóutca, sétány, sétaút.
Talán nem nehéz kitalálni ebből, hogy az olaszból származó,
de nálunk egykor széles körben
elterjedt kifejezésre, a korzóra
gondolok, arra a társasági érintkezésre is szolgáló divatos sétányra, amely a monarchia minden városában fellelhető volt.
– Azok a boldog békeidők
– sóhajtunk fel –, amikor az
embernek kedve és ideje volt
vasárnap délután korzózni!
Azok a boldog békeidők,
amelyekre nosztalgiával gondol
az idősebb nemzedék, bár maga
meg sem élhette, csupán szüleitől, nagyszüleitől hallhatott róluk, vagy olvasmányélményeiből ismerhette. Ilyenkor nem
csupán az országok közti békére gondol, hanem elsősorban az
emberek életében lévő békére,
nyugalomra, a kiszámíthatóságra. Arra, hogy sokkal kevesebb váratlan fordulat kavarta
fel a kedélyeket, nem feszengtek
folyamatos stresszben, s az életüket megrendítő események
csupán valaki elvesztéseként,
illetve szerelmi csalódásként
vagy kártyaadóságként szakadhattak a nyakukba.
Igen, azok a boldog békeidők, amikor a heti munka
után az emberek úgy pihentek,
hogy nem bújtak el mások elől,
nem zárkóztak be otthonaik
falai közé, módot ejtettek a
társasági érintkezésre is az erre
szolgáló divatos sétányon, a
korzón. Sétáikat meg-megszakítva szívesen meg-megálltak
cseverészni ismerősökkel.
Az 1867 és 1914 közötti évek
voltak ezek. Tehát az 1848-49-es
szabadságharc utáni kiegyezéstől az első világháború kitöréséig
tartó időszak. Az osztrák-magyar
dualizmus, a monarchia ideje.

Távol áll tőlem, hogy a monarchiát sírjam vissza, csupán
azt a nyugalmat, ami akkor a
mindennapokat – de a vasárnapokat bizonyosan – betöltötte.
Itt vannak még annak a kornak
a jegyei. Nem csupán nosztalgiában, de épületekben is. Kárpátmedence szerte alig látni olyan
vasútállomást, amelyen ez ne látszana. De a fürdőhelyek villáinak
homlokzatáról is az köszön viszsza. Ez köszön vissza a fürdőtelepek zenepavilonjairól – ahol még
megmaradtak –, mert egységes
volt a térzene iránti igény. Akkor
még nem a sörkertek fülzavaró,
harsogóra állított „maneléi” töltötték be az egész fürdőtelepet
Szovátán sem.
Bizony nálunk is a korzó végén
ott állt a zenepavilon – az átépítés előtti, régi Kicsigomba tetőterasza –, ahonnan egy-egy zenekar vasárnap délutánonként
a fürdővendégeknek s a korzózó
úri közönségnek muzsikált.
Ezeknek a régi időknek a hangulatát próbálja megidézni, a
békét, a nyugalmat szeretné
ismét bár egy rövid időre megteremteni Fülöp László Zsolt
polgármester azzal a kezdeményezésével, hogy a Petőfi park
kockakővel kirakott terén legalább hétvégeken, de akár más
napokon is a legkülönbözőbb
zenei- illetve táncelőadásokkal
szórakoztassák a korzózás után/
közben megpihenő közönséget.
A parkban elhelyezett padok,
kialakított üllőhelyek lehetőséget adnak a megpihenésre, az
előadások kényelmes megtekintésére, és ha a közeli Boéma
sörkertből bömbölve kiáradó
„manelé” engedi, a muzsika meg
a látvány élvezetére is.
Jó páran felléptek eddig. Volt,
aki többször is. Köszönet nekik!
A fürdővendégek mellett nagyon sok szovátai is megtekintette a produkciókat. Kellemes
élménynek találják, amiért érdemes felmenniük hétvégeken a
fürdőtelepre.

Eddig a következő fellépések
voltak:
- júl. 16. – Bakó Tihamér
zongoraestje;
- júl. 22. – Gál Kriszta - keleti táncok;
- júl. 23. – Mezőhavas népi
zenekar Nicu Sopterean tiszteletbeli meghívottal;
- júl. 24. – Bakó Tihamér
zongoraestje;
- júl. 3o. – Éva zumbacsapat;
- júl. 31. – Désy László
Latino Feeling tánccsapata;
- aug. 1. – Sószórók;
- aug. 5. – parajdi fúvószenekar;
- aug. 6. – Betty Dance
Troupe;
- aug. 7. – Bakó Tihamér,

Dan Cristian és Balogh Boróka zongoraestje;
- aug. 8. – Sószórók;
- aug. 1o. – Claudia Ciobanu
és Illyés István Jazz estje;
- aug. 12. – parajdi fúvószenekar;
- aug. 14. – Ghiocelul gyermekkar;
- aug. 19. – parajdi fúvószenekar;
- aug. 2o. – sóváradi Szuszékdöngetők néptánccsoport;
- aug. 21. – Madaras Beáta és
Madaras Zsolt Attila - magyar
slágerek és gyerekdalok;
- aug. 22. – Tori Morvay (hegedű) és Bakó Tihamér (zongora) koncertje;
A kezdeményezés folytatásra
méltónak bizonyult. molnos
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„Tiszta forrásból” néptánc és kézműves tábor

A Szovátai Népi Játszóház
idén is megszervezte a hagyományos néptánc- és kézműves
táborát Kőrispatakon, július
18-23 között. Az évek során
ismerőssé vált Szalmakalap
Vendégház környéke, valamint
a falubeliek szeretetteljes vendéglátása családias hangulatot
varázsolt a tábori lakók közé.
Annál is inkább, mivel már
a tábori kapunyitástól kezdve a résztvevő szovátai és
csíkszentdomokosi gyerekek
„családokat” alkotva vettek
részt a néptáncos, kézműves
és szabadidős tevékenységeken. Ezzel próbáltuk ösztönözni barátságukat, együttműködésüket, biztosítani az

egymástól való tanulási lehetőségek megteremtését. A
„családok”, amelyeket alkottak, régi mesterségnevekből
eredtek, mint például Bognár,
Fazekas, Kádár, Ötvös, Szűcs,
Takács, Varga. A gyerekek ez
által a hagyományos falusi élet
mesterségeibe is betekintést
nyertek, a „családtagok” hamar összeismerkedtek, élték a
családban betöltött szerepüket,
biztatták, segítették egymást a
napi teendők elvégzésében.
A néptáncos tevékenységek
sem önmagukért voltak, hanem egy-egy mulatságként
szolgáltak a „családok” életében. Így a hét folyamán, a Karda
László csíkszentdomokosi nép-

tánc-oktató irányításával tanult
sóvidéki, felcsíki és mezőségi
táncok mind-mind jó alkalmak
voltak egy-egy „keresztelő”,
„házassági évforduló”, valamely
munkafolyamat
befejezése
vagy más, a székely nép életéből
vett esemény megünneplésére.
Mint ahogy hagyományaink,
népszokásaink is egy-egy jeles
naphoz, eseményhez fűződnek a székely ember életében, a
gyerekek is megtapasztalhatták,
hogy a tánc is lehet a mindennapi élet része, amely ünnepélyesebbé teszi az pillanatot;
amikor nem egy közönség
szórakoztatására szolgál a tánc,

A táncos tevékenységek
mellett a résztvevők változatos tevékenységeken vettek
részt. A kézműves foglalkozásokon több jellegzetes helyi
kézműves technikát próbáltak
ki, a „családtagok” egymásnak
sóvidéki és felcsíki tájegységek népdalait tanították, és
adták elő. A „családi” vetélkedőkön, ügyességi próbákon
pedig leleményességüket, kreativitásukat bizonyíthatták,
ki-ki jeleskedve a közmondás
gyűjtésben,
vízhordásban,
célba dobásban, vagy éppen
mesterségük bemutatásában.
A gyerekek helyi szokásokat

hanem egy közösség és saját lényünknek kifejezésére, nemzeti
értékeinknek megvallására.
A két település közötti barátság mellett lehetőség nyílt ismeretséget kötni az ugyancsak
Kőrispatakon táborozó, Budapestről érkezett, Kis-Csepel
Táncegyüttes táncosaival, illetve kőrispataki adatközlőkkel.
Külön élmény volt számunkra
a velük együtt töltött két esti
táncház, ahol élő zene kíséretében tanultuk egymás táncait:
mi sóvidéki forgatóst és felcsíki
táncokat tanítottunk nekik, ők
pedig a somogyi táncokkal ismertettek meg bennünket.

ismerhettek meg a falubeliek
bemutatásában, elmesélésében. Betekintést nyerhettek
az éppen zajló aratási munkálatokba is, amint a kalákába
szerveződött asszonyok, gyerekek learatják, kévébe kötik,
majd feldolgozzák a szalmafonáshoz használatos búzaszármazékot, alakort.
A tábor megszervezésének
lehetőségét és megvalósításának sikerét köszönjük főtámogatónknak, a Nemzeti
Kulturális Alapnak a nyújtott
támogatásért, a nekünk szavazott bizalomért.
Kiss Enikő

zsörte
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Kellően át nem gondolt tervezet, elrontott besorolás
Évek óta ijesztget az éppen
regnáló hatalom az ország újrafelosztásával közigazgatási
szempontból, azaz átgondolatlan vagy hátsó szándékokat
is rejtegető új régiótervezetekkel, és mi újra meg újra ijedezünk, mert megannyi tapasztalatból tudjuk, hogy minden
átszabással minket próbálnak
rövidíteni. Még emlékszünk
az 1968-as megyésítésre, amikor a rajonok, tartományok
rendszerét úgy alakították át a
megyékké, hogy ahol lehetett
lecsíptek a tömbmagyar vidékekből. A községek kialakítása is úgy történt, hogy ha egy
mód volt rá, úgy raktak össze
falvakat, hogy látszott az igyekezetük: kisebbségbe szorítani azon belül a magyarságot.
Azóta is viseljük ennek a
következményeit, hát nem
csoda, ha gyanakodva nézünk
minden olyan kezdeményezésre, amely a közigazgatás
átalakításra irányul.
Most megint napvilágot látott
egy tervezet, pontosabban egy
törvénytervezetet tett közzé
a Cioloș-kormány augusztus
11-én. A fejlesztési minisztérium törvénytervezete szerint
új közigazgatási besorolást
kapnának a romániai települések. Ezzel gyakorlatilag átszervezné a romániai közigazgatást a szakértői kormány. A
városokat jogállásuk szerint
hét, a községeket két csoportba
sorolnák. A települések osztályozása bizonyos paraméterek
– lakosságszám, kórházak, oktatási intézmények száma stb.
– szerint történne.
Külön kategóriát képvisel a
főváros.
A városok második kategóriájába az úgynevezett elsődleges regionális pólusok
tartoznának. Ezeknek a településeknek legalább 250 ezer,

vonzáskörzetükkel együtt legalább 400 ezer lakosa van, és
országos jelentőségű intézményekkel, legalább tízezer diákot oktató egyetemmel, első
és második kategóriájú kórházakkal, illetve kutatási-fejlesztési intézettel rendelkeznek.
Ezeknek a kritériumoknak jelenleg öt város felel meg: Kolozsvár, Konstanca, Craiova,
Jászvásár és Temesvár.
A városok következő kategóriájába a másodlagos regionális pólusok tartoznának.
Ezeknek a településeknek
legalább 100 ezer, vonzáskörzetükkel együtt legalább 300
ezer lakosa van, és többek
között megyei jelentőségű
intézményekkel, legalább egy
egyetemmel, harmadik, negyedik és ötödik kategóriájú
kórházakkal rendelkeznek.
Ezeknek a kritériumoknak
jelenleg a következő városok
felelnek meg: Arad, Pitești,
Bákó, Nagyvárad, Botoșani,
Brassó, Brăila, Buzău, Galac,
Nagybánya, Drobeta-Turnu
Severin,
Marosvásárhely,
Piatra Neamț, Ploiești, Szatmárnémeti,
Nagyszeben,
Suceava és Râmnicu Vâlcea.
A városok negyedik kategóriája az elsődleges közigazgatási megyei pólusoké.
Ezeknek a településeknek
legalább 40 ezer, vonzáskörzetükkel együtt legalább 100
ezer lakosa van, és többek
között megyei közigazgatási
intézményekkel, legalább egy
egyetemmel vagy posztliceális
képzést nyújtó tanintézménynyel, harmadik, negyedik és
ötödik kategóriájú kórházakkal rendelkeznek. Ezeknek a
kritériumoknak jelenleg a következő városok felelnek meg:
Gyulafehérvár, Beszterce, Resicabánya, Sepsiszentgyörgy,
Târgoviște, Târgu Jiu, Csík-

szereda, Déva, Zilah, Călărași,
Slobozia, Giurgiu, Slatina,
Alexandria, Tulcea, Vaslui és
Focșani.
A városok ötödik kategóriája
a másodlagos megyei pólusoké. Ezeknek a településeknek
legalább 20 ezer, vonzáskörzetükkel együtt leg-alább 50 ezer
lakosa van, és többek között
egy kihelyezett egyetemi karral vagy posztliceális képzést
nyújtó tanintézménnyel rendelkeznek (Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Segesvár, Szászrégen stb.)
A hatodik kategóriába a
zonális jelentőségű városok
tartoznának. Ezeknek a településeknek legalább 5 ezer,
vonzáskörzetükkel
együtt
legalább 30 ezer lakosa van,
és többek között legalább egy
líceummal vagy szakközépiskolával, negyedik vagy ötödik
kategóriájú korházzal, helyi
jelentőségű kulturális intézménnyel rendelkeznek. Itt
megtekintheti azoknak a településeknek a listáját, amelyek
megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.(Marosludas stb.)
A hetedik kategóriába azok a
városok tartoznának, amelyek
már nem sorolhatók be a hatodik kategóriába. Ezek közé
tartoznak a fürdővárosok.
Köztük Szováta is.
A kormány közölte azoknak
a településeknek a listáját,
amelyek lakossága hangsúlyosan megfogyatkozott az utóbbi években, illetve azokét is,
amelyeknek száznál kevesebb
lakosa van. Ezeknek a településeknek lehetőségeket adnak
arra, hogy a helyi önkormányzat kezdeményezésére,
népszavazással döntsenek egy
szomszédos, nagyobb településhez történő csatlakozásukról. Ugyanakkor 2026 január
elsejétől automatikusan meg-

szűnik azoknak a községeknek az önállósága, amelyek
nem teljesítenek bizonyos kritériumokat.
Átnéztem a törvénytervezet mellékletét, hadd lássam
egyik-másik település besorolását. Nyilvánvalóan a
leginkább Szováta minősítése érdekelt. Mindene megvan bőséggel, ami a hatodik
kategoriába való besoroláshoz
kritériumként ebben a tervezetben felsoroltatott, s van
vonzáskörzete is, ahonnan
iskolába, munkahelyre, kórházba, bevásárlásra Szovátára
bejár a lakosság egy része. Ennek ellenére az utolsó, hetedik
kategóriába sorolták. Gyanítom, hogy a mellette lévő
megyehatárt átjárhatatlannak
tekintették. Nem vették figyelembe, hogy hatása van a Hargita megyéhez sorolt falvakra
is, a Sóvidék egészére. De tán
azt sem, hogy a Felső-Nyárádmente és a Felső-Küküllőmente is ide tendál.
Nem csupán hibás, mert
nem életszerű, de számunkra
hátrányos ez a besorolás.
Ennek a minősítésnek a
költségvetési visszaosztásnál,
no meg a pályázati kiírásoknál van nagy jelentősége, ahol
az egyes települések besorolása szerinti kulcsszámokkal
dolgoznak, így aztán várhatóan kevesebb jut mindebből
ennek a településnek.
Az, persze, sehol sem jelenik meg a kritériumok közt,
hogy a fürdővárosokban az
állandó lakosságnál jóval nagyobb számú embert látnak
el mindenféle szolgáltatással,
s hogy az infrastrukturális beruházásoknál sem csak az ott
lakcímmel rendelkező polgárok szükségleteire kell figyelemmel lenni. Hát ezért rossz
ez a besorolás.
molnos
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Kvótareferendum, azaz népszavazás a kényszerbetelepítés ellen
Október 2-ára írta ki a népszavazást a nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítésével kapcsolatban Áder János köztársasági elnök.
A 2016-os magyarországi népszavazás (a köznyelvben kvótanépszavazás, vagy kvótareferendum) a rendszerváltás utáni
hetedik országos népszavazás, amelyet Orbán Viktor kormánya
az európai migrációs válság fejleményei miatt kezdeményezett.
A referendum kezdeményezőinek célja, hogy megakadályozzák
az Európai Bizottság (EB) migránsok kötelező, felső korlát nélküli szétosztását célzó intézkedésének magyarországi bevezetését.
Miért van szükség a népszavazásra?
A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel arra tett
javaslatot, hogy az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy
előre meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. Ez tehát azt jelentené, hogy a jövőben
brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót
telepítsenek Magyarországra, az Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. Azt, hogy hány bevándorlót
telepítenének be, egy képlet alapján döntenék el Brüsszelben.
Nem egyszeri elosztásról van szó, hanem az Európába bevándorlók folyamatos szétosztásáról. A napi híradásokból láthatjuk, hogy Afrika és Ázsia jelentős számú néptömegei elindultak Európa felé. Csak az elmúlt évben több mint másfél millió
ember érkezett erre a földrészre, és ez a trend nem áll meg, ha
továbbra is bevándorlásra bátorítják illetve nem tesznek ellene
Európa vezetői.
Az Európai Bizottság pénzbüntetéssel sújtaná azokat
az tagállamokat, amelyek nem szeretnének migránsokat
betelepíteni. A pénzbüntetés mértéke 78 millió forint
lenne bevándorlónként. Ezzel szemben egy magyar emberre fejenként 1 millió forint uniós támogatás jut hét
év alatt. A kilátásba helyezett büntetés akkora összeg,
amelyért egy magyar ember átlagosan 39 évig dolgozik.
A büntetésre vonatkozó javaslat valójában egy nyílt zsarolás azokkal szemben, akik nem hajlandóak elfogadni
a kényszerbetelepítést.
A magyar kormány elutasítja a nyomásgyakorlást. Álláspontja
szerint csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének
együtt élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek
és az Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüszszelnek. El kell érnünk, hogy vonja vissza a veszélyes javaslatot.

A kötelező betelepítési kvóta veszélyezteti kultúránkat
és szokásainkat
A kötelező betelepítéssel megváltozna Európa, így Magyarország etnikai, kulturális és vallási összetétele. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az illegális bevándorlók nem tartják
tiszteletben a törvényeinket, és nem akarnak osztozni közös
kulturális értékeinkben. A más földrészekről, más kultúrákból
ideérkező emberek tömeges betelepítése ennek megfelelően veszélyt jelent a kultúránkra, életformánkra, szokásainkra és hagyományainkra. Ha nem cselekszünk, pár évtized múlva nem
fogunk ráismerni Európára.
A kényszerbetelepítés nem megoldás a gazdasági
és demográfiai problémákra
Számos brüsszeli vezető úgy gondolja, hogy a bevándorlás jó
lehetőség a népesedési és munkaerő-piaci problémák kezelésére. A magyar kormány vitatja ezt az álláspontot. A népesedési
és a munkaerő-piaci kihívásokra adott válaszoknak szuverén
tagállami döntéseknek kell lenniük. A magyar kormány a népességcsökkenést nem bevándorlással, hanem célzott családtámogatási eszközökkel kívánja orvosolni.
A kényszerbetelepítés fokozza a terrorveszélyt
A hatóságok és a biztonsági szakemberek folyamatosan figyelmeztetik az európai döntéshozókat a terrorveszély növekedésére.
A bevándorlók nagyrészt olyan területekről jönnek, ahol az európai államok éppen katonai akciókat hajtanak végre. Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat. Mára bebizonyosodott,
hogy a terroristák tudatosan és jól szervezetten arra használják
fel az ellenőrzés hiányát, hogy elvegyüljenek a bevándorlók tömegében. Senki sem tudja megmondani, hogy hány terrorista
érkezett a migránsok között eddig, és hányan érkeznek továbbra
is nap mint nap. Márpedig terroristából egy is sok. A párizsi és a
brüsszeli merényletek is bebizonyították, hogy a bevándorlás és a
terrorizmus között szoros összefüggés van.
Egyre nagyobb a bevándorlási nyomás
A bevándorlás az egész kontinenst érintő probléma, amely
meghatározhatja Európa és Magyarország sorsát. Csak tavaly
rekordszámú, 1,5 millió illegális bevándorló érkezett a kontinensre. Közülük 400 ezren Magyarországon keresztül jöttek
Európába. Ősszel volt olyan hónap, amikor minden 12. másodpercben újabb bevándorló érkezett kontinensünkre.
Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint idén is rendkívüli migrációs nyomás fenyegeti a kontinenst. Az ENSZ adatai
szerint 2016 első három hónapjában több mint 170 ezer bevándorló érkezett az Európai Unióba. Több mint hétszer annyian,
mint ahányan az előző év első három hónapjában érkeztek.

kitekintő
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Az október 2-i népszavazás kérdése így szól:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Aki ép eszű, nem akarhatja és NEM-mel szavaz.

A népszavazáson a határon túli szavazatok is számítanak
Az alaptörvény szerint a szavazópolgárok legalább felének kell részt
vennie és érvényes szavazatot leadnia a referendumon. A népszavazáson minden állandó magyarországi lakcímmel, szavazati joggal
rendelkező magyar állampolgár, illetve minden határon túl élő regisztrált, szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár szavazhat.
A június végén közölt adatok szerint több mint negyedmillió külhoni magyar állampolgár is szavazhat majd a betelepítési kvóta ellen kezdeményezett magyarországi népszavazáson; közülük több
mint 113 ezer romániai magyar van regisztrálva a névjegyzékben.
Miképpen szavazhatunk mi?
A külhoniak, ahogy az országgyűlési választáson is, levélben adhatják le szavazatukat. Azok a külhoni magyarok, akik a 2014-es
parlamenti választásokon már bekerültek a választói névjegyzékbe,
nem kell ebben az esetben is regisztráljanak, ők az október másodikai
népszavazáson is szavazhatnak. Viszont akik akkor nem szavaztak,
most csupán regisztrálás után tehetik meg. A külképviseleteken,
vagy a www.valasztas.hu oldalon is nyilvántartásba vetethetik magukat. Ehhez a egy erről a honlapról letöltött és kitöltött kérelmet kell
kitölteniük és személyesen elvinni vagy levélben elküldeni Magyarország legközelebbi külképviseletére (Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa 530210 Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor, nr. 9).
Akik részt szeretnének venni a szavazáson, de még nem regisztráltak, ne hagyják az utolsó percekre a regisztrációs kérelem elküldését, hogy az NVI időben el tudja bírálni a kérelmet
és tudja kiküldeni a szavazási levélcsomagot.
A Nemzeti Választási Iroda augusztus 20-a után kezdi meg a
levélcsomagok kiküldését.
Az NVI a szavazási levélcsomagokat a külképviseletekre illetve a
2014-ben megadott kézbesítési címre juttatja el. A kézbesítési cím
módosítására irányuló kérelmek a valasztas.hu oldalon vagy postai úton (1397 Budapest, Pf. 547) nyújthatóak be szeptember 17-ig.
Szintén itt lehet értesíteni a magyar hatóságokat a személyi adatokban bekövetkezett változásokról (név vagy családi állapot változás).
A levélszavazás menete
- Tegye a kitöltött szavazólapot a kis borítékba!
- Zárja le a kis borítékot!
- A kitöltött, aláírt nyilatkozatot és a lezárt kis borítékot tegye
a nagy borítékba!
- Zárja le a nagy borítékot!

A levélszavazatok visszajuttatása postai úton a szavazás napját megelőző napon (október 1.) éjfélig lehetséges, ugyanakkor
leadhatók a külképviseleteken a szavazás napját megelőző 15.
naptól kihelyezett urnákba. A levélcsomagok leadhatóak még
a kijelölt magyarországi településeken, vagy a választás napján
minden egyéni választókerületi székhelyen is bedobhatóak az
urnákba.
A külképviseleteken csak személyesen, érvényes igazolvánnyal
vehetők át a levélcsomagok
Azok, akik a külképviseletekre kérik a levélcsomagjukat, csak
személyesen, fényképes igazolvány felmutatásával vehetik át
azokat. Fontos, hogy az érvényes okmányok bemutatása nélkül
a szavazási levélcsomag nem vehető át, illetve nem lehet meghatalmazni senkit, hogy vegye át a csomagot.
Azok a hibákra, amelyek miatt a levélszavazatok
érvénytelenek lehetnek
Gyakori hiba volt az előző választáskor, hogy sokan a szavazólap mellé a kis borítékba tették a kitöltött nyilatkozatot is, ezzel
érvénytelen lett a szavazatuk. Ugyancsak gyakori hibának számított 2014-ben, hogy a nyilatkozatot nem töltötték ki pontosan a levélben szavazó választópolgárok. Ezek közül az egyik
legtöbbször előforduló hiba, hogy az „anyja neve” kérdésre
nem az anya lánykori nevét, hanem az apa családnevét adták
meg. Szintén sokan küldték vissza a szavazólapot úgy, hogy
nem ragasztották le a kis borítékot, így az szintén érvénytelen
szavazatnak számított.
Csak akkor érvényes a levélszavazat, hogy az azonosító nyilatkozat alá van írva.

Mi közünk nekünk a kvótanépszavazáshoz?
Ha ezt a kérdést feltesszük, akár azt is kérdezhetnők,
hogy mi közünk nekünk Magyarországhoz, és egyáltalán
mi közünk a magyarságunkhoz?
Ha fontos nekünk, hogy ez a földrajzi, történelmi, kulturális térség, amit ma Magyarországnak nevezünk évtizedek, évszázadok múlva is azon értékek gyűjtőhelye legyen,
amelyek minket nemzeti közösségként meghatároznak,
akkor tennünk kell érte. Őseink vérükkel védték, fáradozással gyarapították, és örökségül hagyták nekünk, hogy
legyen tájékozódási pont az életünkben, amitől elinduljunk, és amihez mindig visszatérjünk, mint szülőfalunk
templomtornyához.
Nem csupán magunkért és utódainkért, de az ősök tiszteletéért is cselekednünk kell, hogy megmaradjon. És hogy
Európa is megmaradjon Európának lenni. Ez csak együtt
lehetséges. Ez csak az európai népek akaratával lehetséges.
De ebben mindenkinek személyes felelősége van. molnos
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művelődés

A 14. tatai tehetséggondozó művészeti táborban
Egy gyermek tehetségét felismerni, azt ápolni, gondozni és hozzáértéssel segíteni,
hogy kibontakozhasson, a
legszebb és legnemesebb feladatok egyike. Örömmel tölti
el a pedagógust és hitét megerősíti. Úgy látja, van értelme
a munkájának. Aztán a gyermekre visszavetül a pedagógus öröme és hite, s lendületet
ad neki. Nincs tehetségtelen
gyermek. Akit annak mondanak, még senki sem fedezte fel a tehetségét valamiben.
De bármikor jöhet valaki, aki
meglátja, s egy tekintettel, egy
szóval elindítja benne azt a
folyamatot, amelynek során
aztán más számára is láthatóvá lesz.
2003 óta szervez megszakítás nélkül tehetséggondozó
tábort a tatai önkormányzat,
és hív meg erre mindannyiszor hat szovátai gyereket, fiatalt is.
Tata polgármestere, Michl
József, megvallottan a trianoni trauma gyógyítgatásának lehetőségeként is tekint
erre a táborra, s ezért hív a
táborba a tataiak mellé az elszakított területeken lévő testvértelepülésekről, a felvidéki
Szőgyénből, a délvidéki Magyarkanizsáról és az erdélyi
Szovátáról tehetséges gyere-

keket. Olykor a moldvai Pusztináról is jöttek táborozók az
Öreg-tó partjára, hadd erősödjön mindannyiunkban az
összetartozásunk tudata.
Az eredmény szemmel látható. Nem csupán ismereteket
szereznek egymásról, de barátságokat kötnek. Fájdalmas
számukra minden táborzárás
utáni elválás, és örömteli minden újabb találkozás. Láttuk
a szomorúság könnyeit, és
láttuk az öröm könnyeit már
nem egyszer.
Az érdekes foglalkozásokon
túl még van valami ebben a
táborban, ami maradandó
élményt ad a táborozóknak,
valami, ami feledhetetlenné
teszi. Ezért jönnek szívesen
évről évre mindazok, akik
belekóstoltak, akiket elért a
varázsa.
Pedig nem csupa pihenés,
játék, szórakozás ez a tábor,
de komoly munka. Délelőtt
négy óra, s délután három óra
munka. Aztán még valami
egyéb program, hogy meg legyen a nyolc óra.
Az egyhetes tábor programpontjain mintegy tartalomjegyzéken végigfutva, meggyőződhetünk erről is. De
arról is, hogy röpke néhány
nap alatt hányféle foglalkozásba, hányféle technikába
kóstolhatott bele a a mindenre
kíváncsi gyermek.

-Tábornyitó
-Művészettörténeti előadás a
tábor ezévi tematikájáról, az
időkerékről (Kóthay Péter)
A képzőművészeti szekcióban:
- grafika (Kóthay Péter)
- szobrászat (Gútay János)
- linómetszés (Kóthay Péter)
- akvarell (Sulyok Teréz)
- pasztell (Sulyok Teréz)
Az iparművészeti szekcióban:
- assamblage (Baracska Árpád)
- kerámia (Juhász Tímea)
- textilezés (Nyikus Anna,
Óvári Zsuzsanna)
- restaurálás, freskófestés
(Németh Anita)
- kézimunka (Kormányos
Kávai Lívia)

És akkor még ehhez adódik:
- városnézés kisvonattal
- vacsora a tatai résztvevők
otthonában
- kézimunka kiállítás a Gútay
Galériában
- bőrszobrászati kiállítás Gútay János
- közös fagylaltozás
- irodalmi foglalkozás (Gútay
Magdolna)
- strandolás a Fényes fürdőn
- orgonahangverseny
- hajókázás az Öreg-tón
- Múzeumlátogatás
- táborzáró kiállítással
És szurkolhattunk a szovátai
futóknak (eredménnyel) a
XXXIII. alkalommal szervezett
Tatai Minimarathon. Kirándulhattunk a Duna-kanyarba (Visegrádra, Esztergomba).

művelődés, oktatás
A négy országból (Szlovákiából, Romániából, Szerbiából
és Magyarországról) összejött
táborozóknak az egymással
való kommunikációban nem
voltak egyáltalán nehézségeik, hiszen mindannyian
ugyanazt a nyelvet beszélték.
És mindannyian megélték azt
az érzést, hogy jó találkozni
egymással, jó meghallgatni
mások történeteit, s jó elmondani nekik a magunkét.
Kiderült, hogy mennyi mindent tudunk egymásról. Olyan
ismeretekkel is rendelkezünk,
amiket nem a tatai találkozá-
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sainkon szereztünk egymás
otthoni környezetéről, de amelyekre csak azért figyeltünk
fel, s azért jegyeztük meg őket,
mert tatai találkozásaink révén
már személyesen kötődünk
egymáshoz.
Amit történelemórák nem
adhatnak meg az iskolában,
azt megadja egy-egy ilyen találkozás. Ami itt történik, az
szellemi, lelki gyarapodás, művelődés a javából. Kaptunk és
adtunk egymásnak valami fontosat. Így lett valóban testvérivé
ez a testvérvárosi kapcsolat.
Molnos Ferenc

Elkezdték a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési program támogatásainak folyósítását
Azoknak az igénylőknek, akik már rendelkeznek OTP-s folyószámlával, augusztus 19-én elkezdték a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési program támogatásainak folyósítását.
Akik még nem rendelkeznek vele, azoknak a bank számlát
nyit, és kártyát állít ki. A programiroda értesíti az igénylőket a
kártyák átvételének helyéről és idejéről. Az új kártyások október második felében számíthatnak a támogatásra.
Idén a nevelési-oktatási támogatás összege 237 lej, a hallgatói
pedig 40 lej.
Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor szerint hamarosan mindenki számíthat az értesítőlevélre. Ugyancsak értesítést küldenek azon igénylőknek, akiknek van ugyan számlaszámuk, de nem aktív, vagy egyéb okok miatt nem használható.
Ez esetben személyesen, a legközelebbi OTP-kirendeltségnél
orvosolják a felmerült problémákat.
Idén 152 ezren igényelték a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. Ebből 150 437 személynek
(98,9 százalék) jóváhagyták a kérelmét a magyar kormány támogatását folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. irodáiban.
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élő emlékezet

Márton Áron emlékév
2016-ra Márton Áron emlékévet hirdetett a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Márton
Áron püspök születésének 120.
évfordulója alkalmából. Ebben
az évben nagyon sok rendezvényen, eseményen emlékeznek
meg rendkívüli életéről, munkásságáról. Mi egy rövid életrajzzal emlékezünk meg róla.
1896. augusztus 28-án Székelyföld Csíkszentdomokos
nagy községében született a
Márton Ágoston és Kurkó
Julianna római katolikus földműves szülők harmadik gyermekeként. Életének alakulását
érzékenyen érintette szülőföldje történelmi és földrajzi
helyzete. Csíkszentdomokos
az Olt folyó völgyében, a Keleti-Kárpátok alatt helyezkedik
el. Hűvös hegyvidéki éghajlat
jellemzi, az emberek kemény
munkával keresik meg a mindennapi kenyerüket. Mégis
Erdély egyik legnépesebb székely-magyar települése.
Márton Áron mélyen vallásos
családban nevelkedett. Elemi
iskoláit a csíkszentdomokosi
Római Katolikus Elemi Népiskolában kitűnő eredménnyel
végezte. 1907-ben ösztöndíjas
kisdiákként a Csíksomlyói Katolikus Gimnáziumban folytatta
tanulmányait. 1911-ben az ősi
csíksomlyói gimnáziumot Csíkszeredába költöztették. Ebben
az „új főgimnáziumban” (amely
ma a Márton Áron nevet viseli)
kezdte el a gimnázium felső tagozatát. Líceumi tanulmányait
Gyulafehérvárt fejezte be, mivel
papi hivatást érzett magában.
Majláth Gusztáv Károly püspök
a papságra készülő gimnazistákat – hivatásápolás céljából
– az egyházmegye iskoláiból a
gyulafehérvári főgimnáziumba
gyűjtötte. Itt érettségizett 1915.
június 12-én.

Érettségije után három napra Márton Áront besorozták
katonának, majd harctéri
szolgálatra osztották be. A világháború után Erdély nagy
átalakulása következett be.
A trianoni békediktátum
után cselekvésre határozta
el magát. A hat éve érettségizett fiatalember, a háború
poklait és várfogságát megjárt és leszerelt katona 1920
őszén tehetetlenségben és
tétlenségben vergődve tudomásul vette a trianoni döntést. Egyik barátjával Brassóba mentek, hogy a Schiel
gyárban vasesztergályosok
legyenek. A gyár szász nemzetiségű igazgatója elutasítja
őket, mert nem szászok. A
nemzetiségében és személyében megalázott Márton
Áron társával hazatér, majd
rövid vívódás után megérti,
hogy Isten őt más munkára,
népének sajátos szolgálatára
szánta. Erre, már érett fejjel,
a Gyulafehérvári Teológián
tudatosan készült fel.

1920. október 11-én, már
kissé megkésve jelentkezett a
gyulafehérvári papneveldébe.
Megjelenésével új színt hozott
a Teológiára. Feltűnően határozott és kiegyensúlyozott. Tanulótársai körében nemcsak
kora miatt, hanem személyi
értékei révén is tekintélyre
tett szert. Tanulmányban és
magatartásban kiváló és érett
szeminarista volt mindvégig.
Elöljáróinak nem volt nehéz
benne felfedezni a jövő kiváló papját. A róla szóló tanári
jellemzéseket prófétikus írásoknak mondhatjuk: „Világos
fő, tartalmas lélek, gerinces
jellem, … A legszebb reményekre jogosít… Sokat várhat
tőle az egyházmegye.”
1924. július 6-án a gyulafehérvári
székesegyházban
szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök. Az
első ünnepélyes szentmiséjét
szülőfalujában mutatta be.
Két évig tartó gyulafehérvári
szolgálat után, 1932 őszétől,
Kolozsvár lesz Márton Áron

számára az igazi munkatér: az
egyetemi ifjúság lelkipásztora, a Katolikus Népszövetség
igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosa. A romániai
nemzeti kisebbségek iskoláit
veszélyeztető
Anghelescutörvények, rendeletek még
inkább cselekvésre késztetik
a rendkívül energikus, kiváló
szervező és mély lelkiéletet élő
fiatal papot. Dr. György Lajossal Az Erdélyi Iskola néven
népnevelő és kulturális, politikamentes folyóiratot indít.
Tevékenységével nemcsak
Kolozsvárt, hanem az egész
egyházmegye életét megpezsdítette, ébresztgette az alvó
lelkeket. Méltósági kitüntetések nélkül méltóságteljesen
végezte kötelességét, tele ambícióval, küzdelemmel.
1939. február 12. emlékezetes nap marad Erdély történelmében. Andrea Cassulo
romániai apostoli nuncius lelkes papi és hívő közösség jelenlétében Márton Áront püspökké szentelte a kolozsvári
Szent Mihály templomban.
Márton Áron püspöki címerében a halmok fölött magányos fenyő áll, a háttérben
Székelyföld havasait szimbolizáló hegycsúcs magasodik,
középen a Pax jele, melynek
két oldalán Csík címeréből a
Nap és a Hold látható. Ezzel
is jelezni akarta: Csík magas
méltóságba, terhes feladatok
elé állított fia vállalja mindig
a zöld fenyő hivatását, kopári
körülmények között is görcsösen ragaszkodik az életadó
értékekhez és irányt mutat;
gerinces egyenességet és égbelendülő bátorságot tanúsít.
Non recuso laborem (Nem
vonakodom a munkától, ill. a
munkával járó erőkifejtéstől,
fáradozástól, szenvedéstől).

élő emlékezet
Márton Áront a lehető legkritikusabb helyzetben állította a gondviselés az erdélyi
egyházmegye élére. Megfontolt, határozott magatartásával és az emberekhez közel
álló személyiségével tartóoszlopa lett az egyensúlyából
kibillentett népünknek. Úgy,
ahogyan beígérte 1939. március 31-én kelt beköszöntő
szózatában: „Szent hivatalom kötelez, hogy egyformán
püspöke legyek szegénynek
és gazdagnak, tanultaknak
és a tanulás lehetőségeitől
elzártaknak, előkelőknek és
egyszerű embereknek, az élet
kegyeltjeinek és az élet szerencsétlenjeinek, bűnösöknek és
a kegyelem áldottjainak.” Az
igazságért szót emelő Márton
Áron a politikától igyekezett
távol tartania magát.
Következetesen háborúellenes és az erkölcsi értékeket
követő magatartásával tovább
növelte tekintélyét az erdélyi
nép előtt, felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül. A katolikus egyház statútumáról való tárgyalás végett
a kultuszminiszter Márton
Áront Bukarestbe rendelte, s
a tövisi úton 1949. június 21én csellel letartóztatták. Románia híresebb börtöneinek
föld alatti cellái Márton Áron
személyi fejlődésének újabb,
immár a lelki fejlődésben a
beteljesedést jelentő szakaszát hozták meg. Az a hat év,
amikor a világtól elzártan,
sötét erők karmai között mindenétől és mindenkitől távol
tartva élt, jelentette a határvonalat Márton Áron pusztán emberi és szent mivolta
között. 1955. március 25-én
vette át újból az egyházmegye
vezetését. Nem volt könnyű a
helyzete. Nagy paphiánnyal, s
részben megosztott hívekkel
és papsággal kellett megszerveznie a lelkipásztori munkát.
1955-57 között Márton Áron

egyházmegyéjében szabadon
mozog hatott.
Prédikált, bérmált, látogatta
a plébániákat.
B érmaútjain
hatalmas volt a
lelkesedés. Körleveleiben, beszédeiben igazi
programot hirdetett, az igazság és a szeretet
elveinek megvalósítását tűzte
célul híveinek.
Bérmaútjai diadalmenetté
váltak. Azokkal
szemben már
kifogást senki
sem emelhetett,
de a helyi állami
hatóságok mindent megtettek,
hogy az ifjúságot távol tartsák
a bérmálástól. De hiábavaló
volt minden korlátozó próbálkozás, a hívek lelkesedését és
a gyermekek öntudatát nem
tudták korlátozni. A nagy
püspöknek biztató szavaira
áhítoztak hívek és az igazságot kereső emberek egyaránt.
Apró élet-események ezreivel
igazolhatnánk Márton Áron
figyelmességét,
józanságát,
emberi nagyságát. Habár a
kommunikációban az írás
személytelenebb, mint a közvetlen beszéd, a főpásztor a
levelezésein keresztül is – mivel püspöksége alatt ez jutott
neki igazából osztályrészül –,
utat talált a lelkekhez. De az
emberek is igyekeztek őhozzá. Rezidenciáját „otthonná”
varázsolta. Szeretettel fogadott minden hozzá igyekvő
embert. 1970-és évek elején
egészségi állapota fokozatosan gyengült. 1974-ben súlyos
prosztatakrízisen esett át. A
prosztatarák által előidézett
súlyos fájdalmak ellenére
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Márton Áron továbbra is hűségesen teljesítette főpásztori kötelességeit. Betegségére
hivatkozva négyszer kérte a
felmentését 1976–1978 között, de a helyzetre való tekintettel a pápa nem fogadta
el. II. János Pál pápa 1980.
április 2-án mentette fel a
gyulafehérvári egyházmegye
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kormányzása alól. Székesegyházának búcsúünnepén, 1980. szeptember 29-én visszaadta
halhatatlan lelkét Teremtőjének. Gondolatait és tanácsait, ha
mernénk megfontolni
és megcselekedni, a
mának is utat mutatnának: „Az egyetemes bizonytalanság napjaiban
megbizonyosodtunk
afelől, hogy egyedül
vagyunk és a magunk
erején kívül csak Istenre támaszkodhatunk.
... A szenvedés nagy
nevelő iskola, s velünk
is beláttatta, amire különben a kényelmes
napokban kevés hajlamot mutatunk, hogy
összetartsunk, egymást
megértsük és támogassuk, az érdek-ellentéteket és társadalmi válaszfalakat eltüntessük, mert a
magunk sorsát csak magunk
és csak minden erőnk öszszefogásával munkálhatjuk
eredményesen.”
Prof. Dr. Marton József:
Márton Áron, Erdély püspöke
című könyv alapján
K ZS
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Szovátaiak a XXXIII. tatai minimarathonon
Tatai minimarathon. Ki ne tudná ma már, hogy egy nemzetközi utcai futóverseny. A táv 14 kilométer, és immár 33. alkalommal szervezték meg. S mintegy évtizede a szovátaiak is
rendszeres résztvevői a versenynek.
Utcai futóverseny? Bizony utcai is, mert a rajt és az érkezés
pontja a művelődési ház előtt van kijelölve és néhány utcán
végigfutva indul és érkezik a résztvevő, de ami a táv nagyobb
részét jelenti az az Öreg-tó körüli gyönyörű sétány, át a váron,
majd egy kis beugróval az Angolparkba, a Cseke-tó partjára is.
Így aztán tóparti futóversenynek is mondhatjuk.
„Napjainkra nemzetközi rangot és ismertséget vívott ki magának
ez a verseny, így öregbítve Tata városának és a futók népes táborának
jó hírét. Volt év, amikor a Nemzetközi Páneurópai Unió védnökségét
élvezte, máskor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is kiemelt rendezvényei közé sorolta. A gyönyörű környezetben a történelmi hangulat, a tóparti sétányok csendje és a kis utcák
varázsa feledtetik a tűző nap és a sportteljesítmény megpróbáltatásait. Találkozhat itt idős és fiatal, kezdő és rutinos futó, régi barátok
és ismerősök, akik együtt vágnak neki a távnak családias hangulatot
kölcsönözve ezzel az eseménynek.” – olvasom a veretes összefoglalót
a verseny rangjáról, és arról, hogy miért érdemes részt venni rajta.
A tatai minimarathon egy kihívás lehet mindenkinek. A legtöbb résztvevő nem a győzelemért fut, nem a társakkal, hanem
önmagával versenyez. Aki elindul, teljesíti a távot, az már győztesnek érezheti magát. Talán ezért is van akkora népszerűsége,
hogy évről évre mindannyiszor több száz, akár ezer résztvevővel számolnak a szervezők.
Győztesnek érezheti magát minden szovátai futó is, aki augusztus 6-án rajthoz állt az immár 33. alkalommal szervezett
Tatai Minimarathonon.
Soós Levente sporttanár a tavalyi sikeren felbuzdulva, amikor váltóban két korcsoportban is első helyet sikerült megszerezniük, ezúttal is váltócsapatokat indított. Hármat is: DK Szováta, Szovátata és
Tanárok - Szováta néven.
A három futó éveinek összege
alapján sorolták be a korcsoportokba a váltóban indulókat, akik egymást a pálya adott
pontjain váltva versenyeztek.
Eredményeik:
Férfi váltó 36 -50 év
5. helyezett: DK Szováta
(Kiss Botond, Moldován Szabolcs, Biró Tamás) 1:01:32,4
Férfi váltó 101 -150 év
1. helyezett: Tanárok. Soós
Zsigmond, Csizmadi Zsolt,
Kozomos Lajos) 0:52:30,7
3. helyezett: Szovátata (Szabó Zsolt, Kiss Zsolt, 1:13:36,0
A futóverseny hétvégéjén
rendezték a Bor és Hal Ünnepet, melynek színhelyén, a
Kastély téren volt a díjátadás.
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Az Országos Technikai Szemináriumon

A Szovátai Medve-tó Sportklub
Taekwondo
W.T.F.
Szakosztàlya vezetőjeként, 4
danos vezetőedzőként Kiss István 2 danos oktatósegítségével
viszek versenyzőket a különböző hazai vetélkedőkre.
Az augusztus 1. és 7. között
megrendezett Országos Technikai Szemináriumra Nagy
Henriettát vittem el, aki az

egy hét alatt részt vett a formagyakorlatok, önvédelem
és a küzdés területén tartott
felkészítőkön.
Érdekesség hogy a küzdéstechnikákat a szlovén és német válogatott edzői tartották. Egy szlovén sportolóval
mutatták be a küzdés technikákat, aki még az olimpiára is
eljutott.

Hétvégén pedig övvizsga
volt, ahol Nagy Henrietta sikeresen vizsgázott piros öv-fekete csíkra. Tíz éve nem történt
meg, hogy lány vizsgázzon
ilyen fokozatra a mi csapatunkban. Gratulálunk neki!
Jómagam koreai kardforgatást tanítottam (Haidong
Gumdo). E technikai szeminárium, amit a Román

Taekwondo W.T.F Federáció
szervezett, segíti a csapat fejlődését, hiszen októberben Marosvásárhelyen a Tornádó kupán veszünk részt és a Balkán
Formagyakorlat versenyen.
Ezen a szemináriumon, amit
Dél-Eforia-ra
szerveztek,
több mint 200 sportoló és 35
csapat vett részt.
Máté Miklós

Szakrális Maraton a Keresztény Értékekért, a Békéért!
Az Európát érintő válság sok feszültséget teremt az itt élő polgárok között. Sajnálatos módon, a válság a közép-európai jószomszédi viszonyoknak is ártott, és láthatjuk, hogy az Európa
keresztény értékeiért küzdő egyházak, kormányok és emberek
sokszor a fekete bárány szerepében találják magukat. Az Európai Unió, az országok kormányai is próbálkoznak a probléma
politikai megoldásával, de az igazi krízis a keresztény hitünk
gyengülése, elértéktelenedése. A keresztény értékek az európai kultúránk fundamentumai. Ennek a hitnek, kultúrának a
hordozói az emberek, akik aggodalommal figyelik Európa keresztény jelenét és jövőjét. Az európai megújulást saját magunk
megújulásán keresztül kezdhetjük el, és egymással összefogva
segíthetjük e megújulás szakrális tartalommal való feltöltését.
A Maraton gondolata azzal a szándékkal jött létre, hogy erősítse az elköteleződést az európai béke és a keresztény értékek

mellett. Ennek eszköze, a „Szakrális Maraton a Keresztény Értékekért, a Békéért!” zarándoklat, amelyben összefonódik a testi (sportolás), lelki és szellemi megújulás ősi gondolata.
Augusztus 14-én Korond és Mikháza között tartották e zarándoklat egy szakaszát néhány futóval és több kerékpározóval.
A bejelentkezési lapon Szovátáról a következők szerepelnek:
Kozomos Lajos, Fazekas Bíborka és Bereczki Daniela futóként,
míg Zsombori Brigitta, Bereczki István, Fülöp Hadasa, Fülöp
Lajos Róbert, Gál Árpád, Lázár János, Káli Enikő, Domokos
Noémi, Borbély Melinda Erika, Marton Zoltán, Néma Levente,
Domokos Tímea Benkő Mihály kerékpárosként.
Kozomos Lajos a Parajdi úton csatlakozott és 18 km-t futott,
Fazekas Bíborka és Simonfi Zsuzsanna Iszujkánál. A teljes 42
km-es távot Korondtól Mikházáig egyedül Csizmadia Zsolt futotta végig. Ez már egy maratoni hossz.
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Készítette:
Molnos
Ferenc
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– Kisfiam! Nagyon gyenge lett a bizonyítványod!
Csupa elégséges minden
tárgyból! Miért nem tanulsz? Hányszor mondtam
már neked, hogy egy szerencsés bukdácsolás-sorozattal még senki sem lehet
sikeres?!
– ... (a válasz a Poén 1-ben
és Poén 2-ben)
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A múlt havi rejtvényünk megfejtése: ...ÉS BETAKART, DE HOGY MIT AKART, AZT NEM MONDTA.
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