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Kalah - Menang Bukan Prioritas, Tapi kekerabatan Antar
Negara Harus Dipererat
Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menuturkan kegiatan antar Negara dibidang olahraga
dan seni budaya harus dipertahankan untuk tetap menjalin hubungan bilateral dan silaturahmi
antar Negara, menurutnya hubungan ini bisa berkembang yang tidak hanya dibidang olahraga
dan silaturahmi saja, tapi bisa berkembang kebanyak aspek. Ia juga mengatakan jangan
memprioritaskan menang atau kalah tapi kekerabatan antar Negara itu sangat penting.

&quot;Kalah dan menang itu pasti, tapi jangan itu yang jadi prioritas kita. Yang terpenting itu
adalah kekerabatan antar kedua Negara Malaysia dan Indonesia, terutama warga Entikong dan
Tebedu. Ada warga Entikong yang punya saudara di Tebedu, begitu pula Ada warga Tebedu
yang punya saudara di Entikong&quot;, pungkas Mantan Camat Entikong lewat sambutannya
pada acara Sukan Sempadan Sosek Malindo ke-19 di Stadium Mini Tebedu Peringkat
Bahagian Serian, Sabtu pagi (26/11).

Wabup Sanggau juga menerangkan bahwa Sosek Malindo bukan hal baru, oleh sebab itu
pihak penyelenggara diharapkan bisa menambah cabang olahraga yang di perlombaan dan
mengorganisir kegiatan dengan maksimal.

&quot;POR Sosek Malindo ini bukan hal baru bagi kita, terlebih warga Tebedu dan Entikong.
Ini juga mendapat perhatian khusus dari Pemda Sanggau karena sebagai wujud kerja Sama
dan mempererat per sahabatan antara Indonesia dengan Malaysia. Pihak peyelenggara juga
diharapkan bisa menambah cabang olahraga yang di perlombaan dan mengorganisir kegiatan
dengan maksimal&quot;, katanya.

Kegiatan Sosek Malindo 2016 kali ini diawali dengan senam robik bersama antar kedua
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Negara. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Encik John David Ketua Menteri Sarawak,
Encik Dahim Nadot Resident Bahagian Serian, Encik Raymond Achen Kambeng Pegawai
Daerah Tebedu juga ikut senam bersama Peserta Sosek Malindo dari kedua Negara di Stadium
Mini Tebedu Peringkat Bahagian Serian.

Sementara itu permainan rakyat yang di perlombaan dalam event tersebut diantaranya tarik
tambang, bowling kelapa, perahu darat serta engrang. Pada malam puncak, POR Sosek
Malindo ini ditutup dengan Pagelaran Budaya kedua Negara Yang betajuk 'MALAM TITIAN
MUHIBBAH KE 11', yang diselenggarakan pada Sabtu malam (26/11).

2/2

