Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XIX. évf. 196. szám 2020. augusztus

Aszfaltozást megelőző munkálatok a Restád utcában

Nem, nem a megyei vízművek vízvédelmi,
mederszabályozó munkálatain készültek a fenti képek – bár olybá tűnnek –, hanem egy utcaaszfaltozási program keretében végzett tevékenység egy pillanatát kaphattam lencsevégre.
Itt látható, hogy egy-egy utca aszfaltozásakor,
korszerűsítésekor – így fogalmaznak a tervezetben – a legtöbb esetben nem csupán an�nyiról van szó, hogy leterítenek az úttestre egy
törtkő réteget, lehengerelik, és akkor már jöhet
is rá az aszfalt, hanem olykor komoly és sokrétű előkészítési munkálatok előzik meg a tényleges aszfaltozást. Persze, mindez ott és olyan
mértékben, ahol és amennyire az szükséges,
tehát csakis a helyi viszonyoknak megfelelően.
A helyi viszonyok pedig utcáról utcára nagyon különbözőek.

A Restád utcai előkészítésről készültek ezek
a fotók. Elárulják, hogy a tartós útfelület fontos feltétele itt az esővíz levezetése, az áradások
kiküszöbölése. Tehát a mederkotrás, a patakpart megerősítése és egy megfelelő híd építése.
Mindez az utca felső szakaszán, ahol a patakkal szomszédos az úttest.
Medertakarítással kezdték, majd sánckast,
azaz kőkosarat vagy idegen szóval „gabion”-t
építettek/építenek. Érthetetlen, hogy miért ezt
a könnyebben sem mondható idegent használják ezen a vidéken is a legtöbben, amikor
két magyar kifejezés is van rá! A mederbe helyezett dróthálót azaz kast illetve kosarat kővel
rakják meg. Az ily módon összefogott kövek
hatékonyan védik a víztől, és jól megerősítik az
útszéli partot. Ez itt nem kis munka volt!

Épül
Azt mondjuk, „épül”, és
mi arra gondolunk, hogy a
földből felemelkedik valami, ami még nem volt, vagy
tovább növekedik, ami már
van, vagy esetleg újjá lesz,
ami már megkopott, elhasználódott. Akár arra is,
hogy fejlődik, erősödik, gyarapodik valami vagy valaki.
Esetleg meg arra, hogy lábadozik, egészségi állapota
javul, erőre kap, éppé lesz.
A szótő az ómagyar „ÉP”.
Azaz a sértetlen, a tökéletes,
a teljes, az egész. Tehát, ha
valami épül, az éppé, azaz
sértetlenné, tökéletessé, teljessé, egésszé kíván lenni.
Van különbség, ha épül
valami vagy építenek valamit. Amit építenek, az
csupán szenvedő alanya az
építésnek, az csupán eltűri,
elviseli, elszenvedi azt. Ám
ami épül, annak terve van,
az maga is hat az építőre,
maga is valami módon aktív részese a folyamatnak.
Így már érthető, ha azt
mondjuk, épül, szépül a
városunk, akkor semmiképpen nem arra gondolunk, hogy valakik szépítik, építik, és ő csupán
elviseli ezt a beavatkozást,
hanem arra, hogy tulajdonképpen maga a település végzi önmagán ezt
a műveletet, Valami belső
igény hajtja, hogy törekedjen nagyobbá, erősebbé,
már-már tökéletessé, teljessé, egésszé lenni.
Persze, sosem a benne lakók közreműködése, hatékony segítsége nélkül.
No, azt nehéz megtalálni,
hogy miként segíthetünk.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Kovács Bence (édesanyja: Kovács Emma Izolda); Fábián Zselyke Andabell
(szülei: Fábián Róbert és Fábián Ottília Ildikó); Novák Máté (szülei: Novák Botond és Novák Paula);

Isten éltesse Őket!
A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Fülöp László Zsolt
polgármester
fogadóórái:
– Kedd 11,00 órától;

Házasságot kötöttek: Huszár Dénes (Makfalva) – Lengyel Tünde Beáta (M. Eminescu lakótelep G1/33 szám); Pál Róbert (Fő út 25 szám) – Sófalvi Jácinta (Vármező); Salat István (M.
Eminescu lakótelep N4/3 szám) – Siklódi Laura (Géra utca 8 szám); Kacsó István (Hosszú
utca 117/A szám) – Bajkó Hajnal (Kopac utca 15 szám);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Muszka Julianna (sz. 1946 ) – Patak utca 9 szám; Kozma Lajos (sz. 1942) – Pacsirta utca 27 szám;

Nyugodjanak békében!

Simon Ildikó
anyakönyvvezető
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Önkormányzati határozatok
60. sz. Határozat – Szováta
Város 2020. évi költségvetésének módosításáról;
61. sz. Határozat – egy
Rózsák utján lévő 1.392
m2-es C.F. nr. 55668-as telek-könyvi számmal bíró
terület közvetlen eladásáról;
62. sz. Határozat – a hulladék begyűjtésiére és szállítására valamint a balavásári
szemétátrakó állomás működtetésére kötött 983/
16.04.2019-as szerződés 5.
pontjának alkalmazásáról;
63. sz. Határozat – az útként használatos C.F.53455as telekkönyvi számmal bíró
terület Szováta Város köztulajdonába vételéről;
64. sz. Határozat – a BR0074,
BR0210, BR0089, BR00211,
BR0632, BR0051, BR0368,
BR0019 jelzésű webhelyek

számára optikai kábel lefektetésének engedélyezéséről
Szováta Város területén;
65. sz. Határozat – Szováta
Város részvételének jóváhagyásáról a a Via Transilvanica
program keretében;
66. sz. Határozat – egy útként használt szovátai terület topográfiai és kataszteri
dokumentációjának elfogadásáról illetve a városközvagyonába való besorolásáról;
67. sz. Határozat – az ivóvízhálózat a Hosszú utcába
való kiterjesztésére készített
technikai terv elfogadásáról;
68. sz. Határozat – jogi
személyek számára igénybe
vehető adókedvezmények
elfogadásáról;
69. sz. Határozat – a polgármesteri hivatal személyi
diagramjának módosításáról;

Vízvezeték csere aszfaltozás előtt
A Farkas utca középső szakaszán, ahol komoly problémák
voltak a vízvezetékkel, 180 m hosszúságban kicserélték a jelentősen korrodált nyomóvezetéket, és elvégezték az ezzel járó
mintegy huszonöt bekötést az ott lakók számára, hogy amikor
aszfalt kerül az útra, ne kelljen épp akkor vezetékhibák miatt az
immár aszfaltozott útfelületet feltörni.

administrație publică locală
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Evenimente culturale în stațiune
Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218 		
Fax: 0265 570 524
E-mail:

secretariat@primaria.szovata.ro

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt
Marţi – de la ora 11,00;

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 60 – cu privire
la rectificarea Bugetului Local al
Orașului Sovata, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 61 – cu privire
la aprobarea vânzării directe a
proprietății imobiliare – teren
intravilan, situat în Sovata, str.
Trandafirilor, județul Mureș,
în suprafață de 1.392 mp, înscris în C.F. nr. 55668 Sovata;
Hotărârea nr. 62 – cu privire la însuşirea pct.5 din „Notificarea de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor
municipale şi a altor fluxuri
de deşeuri şi operarea staţiei
de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş,
nr. 983 din 16.04.2019, zona 6
Bălăușeri, judeţul Mureş;
Hotărârea nr. 63 – cu
privire la trecerea imobilului – teren – cu categoria de
folosință „drum”, înscris în
C.F.53455-Sovata, din domeniul privat în domeniul
public al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 64 – cu
privire la aprobarea realiză-

Şi anul acesta, la fel ca
în anii precedenți, în parcul central din stațiune,
Centrul național de informare și promovare
turistică în colaborare
cu Primăria Oraș Sovata
a organizat evenimente
culturale destinate atât
turiștilor care s-au aflat
în stațiunea Sovata cât și
locuitorilor orașului.
Chiar dacă în această perioada am fost nevoiți să ne
raportăm la o altfel de stare
de normalitate, importanța
acestor evenimente pot fi
sumarizate astfel:
- creşterea numărului de vizitatori;
- îmbunătățirea imaginii stațiunii;
- animația tradițiilor și obiceiurilor locale.
Turistul contemporan a primit în stațiunea
Sovata pe lângă servicii turistice ireproșabile,
peisaje ca dintr-un basm și un ajutor prin
care a cunoscut, a descoperit o nouă cultură
prin muzică, dans, tradiții și obiceiuri.
Artiști locali și nu numai, care ne-au ajutat anul acesta în promovarea turismului au
fost: Éva Zumba, Sószórók, Zumbatomic,
Kangoo Klub Szovata, Bakó Tihamér, Simon Janka, Szovátai és Nyárádmenti Táncos
Lábacskák, Ansamblul Artistic Profesionist
Mureșul– secția română și maghiară.
Pe lângă cei mai sus amintiți s-au mai urcat
pe scena: DK Band, Latino feeling, Muzsikus Lelkek.
Atât turiștii cât și localnicii au fost
rii pe domeniul public UAT
Sovata, obiectivul de investiții
„Conectare site-uri BR0074,
BR0210, BR0089, BR00211,
BR0632, BR0051, BR0368,
BR0019 cu un cablu de fibră
optică, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 65 – cu privire la aprobarea participării
orașului Sovata la realizarea
proiectului Via Transilvanica
(Calea Transilvaniei);

interesați să descopere ceva nou, au fost
dornici de a-și petrece timpul liber într-un
mod cât mai diferit decât cel obișnuit.
Aplauzele spectatorilor ne-au umplut inima de bucurie de fiecare dată!
Sperăm că și artiștii s-au simțit valorificați,
apreciați, că eforturile și munca depusă au
fost vizibile și că s-au ridicat la înălțimea
așteptărilor spectatorilor.
Dorim să le transmitem un mesaj de apreciere pentru loialitatea cu care ne-au onorat
de-a lungul anilor.
Vă mulțumim pentru acest lucru și suntem
mândri că am avut șansa de a colabora pe
tot parcursul acestor ani, ne bucurăm că ați
acceptat această provocare de fiecare dată cu
inima deschisă și ne dorim ca pe viitor să
păstrăm această colaborare.

Hotărârea nr. 66 – cu privire la aprobarea documentației
topo cadastrale de înscriere în
cartea funciară a unui teren cu
categoria de folosință “drum”
situat în Orașul Sovata și atestarea apartenenţei la domeniul
public al orașului Sovata;
Hotărârea nr. 67 – cu privire
la aprobarea proiectului tehnic
„Extindere rețea de alimentare
cu apă potabilă și stația de ridica-

Bereczki Daniela

re a presiunii – zona str. Lungă,
Orașul Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 68 – cu
privire la acordarea unor
facilități la plata impozitului
și taxei pe clădire, datorat de
persoane juridice;
Hotărârea nr. 69 – cu privire
la aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții
al aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Sovata;
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A Rakottyás utcában is megtörténtek az előkészületek az aszfaltozásra
A Rakottyás utcában is
több munkát igényelt az aszfaltozásra való előkészítés.
Az utca középső szakaszán
a Rakottyás patak közelében
sokkal több a járulékos elem,
jóval bonyolultabb, idő- és
anyagigényesebb az útfelület
megfelelő előkészítése az aszfaltozásra. Mindkét oldalon
sáncokat kellett kiképezni,
kibetonozni, hozzá megfelelő
átereszeket készíteni.
Itt egy jókora szakasz az utca
felső részén egyelőre aszfaltburkolat nélkül marad, mert
az útfelület még magántulajdonban van. Amennyiben a
magántulajdonosok a város
javára lemondanak az utcára
eső tulajdonrészeikről, majd
azok betelekelésre kerülnek,
megnyílhat a lehetőség azon
utcarész aszfaltozására is.

Térkövezett parkoló a fürdőtelepen
A nem nagyon fiatalok még
emlékeznek rá, hogy korábban a rendőrség épülete mellett egy bozótos szakadék volt.
Aztán feltöltötték, s parkolót
képeztek ki rá. Az elmúlt évben sorompót és jegy-automatát szereltek fel. Most pedig lehetőség nyílt rá, hogy a
Rózsák útja lecserélt térköveit
itt újra hasznosítsák.
Augusztus közepén, amikor
e sorokat írom, a vége felé tartanak a munkálatokkal.
Az ezzel a térkövezéssel megváltozott, méreteiben is megnövelt parkoló a szemnek is
tetszetős. Az autóst is jobban
vonzza, hogy itt biztonságos
körülmények között hagyja
a járművét, s kerülve a nagy
zsúfoltságot, inkább gyalogosan menjen a fürdőtelep főutcáján a Medve-tó felé.

aktuális
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Jól haladnak. az új napi piac építésével
Húsz év telt el azóta, hogy az
önkormányzat felújította az
Eminescu lakótelep sarkán lévő
Dollárpiacot. A szükség hozta
a felújítást, mert kéz- és zöldségmosó valamint illemhely
hiányában a piac működését
az illetékes szerv betiltotta. A
mindezek pótlásával felújított
piac szolgált mindeddig.
Most szintén a szükség szülte – túlzsúfoltság –, hogy az
önkormányzat áthelyezze más
helyszínre, más épületekbe a
napi piacot.
Az új helyszín – mintegy
kétszáz méterre a jelenlegitől
– régóta szolgálja a közösséget. A már lebontott épületben valaha községi bikaistálló
volt, aztán városi önkéntes
tűzoltóság, most meg a helyén
– remélhetőleg hosszú ideig –
napi zöldségpiac lesz.
A munkálatok jól haladnak.
Hamarosan elkészül az új piac.

Kitakarították
Itt-ott némelyeknek bosszúságot is okoz a Szováta-vize mederszabályozása során emelt betontámfal, mert nem lehet a
megszokott helyeken lejárni a vízre, de nagyobb esőzésekkor
– s az idén volt ilyen bőséggel– örül az ember, ha látja, hogy
legalább ott, ahol a nagy volumenű beruházás tervezett munkálatai megvalósultak, immár nem hagyhatja el a medret a haragos víz, s biztonságban lehetünk tőle.
Sajnálatos, hogy Pacsirta utca alatti mederszakaszt nem foglalták bele a tervbe. Ott bizony még partra fut és a kertekben
károkat okoz időnként a nagyvíz.
Szakadát felé haladtukban a támfalépítők jó ideig rendezetlenül hagyták a medret. A parterősítés volt a fontos, a takarítást későbbre hagyták. De mert a Patak utca melletti részen –
amelyre jó kilátás nyílik az igen forgalmas Géra utcai hídról,
amelyről helybéli és vendég jól láthatta – a levágott fák a patakmederben hagyott rakásai és a kavicshalmok látványa bántotta
a szemet, sokakat irritált, azt hívén, hogy az immár véglegesen
úgy marad, az önkormányzat kérésére a kivitelezők most kitakarították a medret. Jött a nagy gép, és mindannyiunk örömére
egykettőre rendet csinált.
Nem csak jobban néz ki, de a víz is jobban elfér benne.
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Nyári programok a fürdőtelepen
Amikor román illetve
magyar nyelvű beszámolót
kértem a turisztikai információs iroda alkalmazottaitól az e nyári fürdőtelepi
kulturális műsorokról, még
hittük, hogy a vírusjárvány
a folytatást – bár a tavalyinál sokkal szerényebb költségvetéssel és körülmények
között – lehetővé teszi.
Azóta változott a helyzet, s
a járványra való tekintettel
augusztus 8-tól az ilyen rendezvények megszervezését is
felfüggesztették. Ennek tudatában olvassuk Bereczki
Daniela és Csíki István be– mf –
számolóját!
Idén ötödik alkalommal kerültek megszervezésre az Országos
Turisztikai Tájékoztató és Népszerűsítő Központ által szervezett, illetve Szováta Város Önkormányzata és a Bernády Közművelődési Egylet által támogatott, fürdőtelepi kulturális és
szórakoztató rendezvények, amelynek a Petőfi-park ad otthont.
Az idei évben egy szokatlan helyzetből készültünk a turistaidényre, hiszen káosz, bizonytalanság uralkodott országszerte a
turizmusban, amely Szovátát sem kerülte el.
Fontos feladatunk volt, hogy visszaszerezzük a turisták
Szováta iránti bizalmát és megtaláljuk azokat a lehetőségeket,
amelyek által azt üzenhetjük, sugározhatjuk a nyaralásukat tervező emberek fele, hogy fürdővárosunk egyike azon turisztikai
célpontoknak, ahol idén is biztonságos és ajánlott a nyaralás.
Egyik legnagyobb bizonytalanság a nyári rendezvényeket
övezte, mivel hosszú ideig nem tudtuk, hogy a törvények lehetőséget nyújtanak-e ezek megszervezésére, valamint biztonságos, zökkenőmentes lebonyolítására.
Ha nem is olyan színes felhozatallal, mint a tavalyi évben, amikor is szinte minden este kulturális műsorral szolgáltunk vendégeink számára, de sikerült megszervezni a már hagyománnyá
vált kulturális, szórakoztató rendezvényeinket, amelyek nagy
népszerűségnek örvendenek a Szovátára látogatók körében.
Az idén kialakult, sajátos helyzet következményeként az anyagi forrásaink korlátozottak voltak, ami arra késztetett, hogy egy
minimális költségvetésből is színvonalas műsorokat, előadásokat
biztosítsunk a vendégeink és a szovátai lakosok számára egyaránt.
Kulturális rendezvényeink fő pillérei a szovátai és környékbeli együttesek, művészek, tánccsoportok, akikkel már a kezdetektől sikeresen együttműködünk és akik az idén is örömmel
fogadták el meghívásunkat. Hála nekik, egy plusz kikapcsolási
lehetőséget tudunk biztosítani a fürdőtelepre látogatóknak és

aktuális
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Külön öröm számunkra, hogy a kezdeti kilátástalanság ellenére a Maros Művészegyüttes magyar és
román tagozatával is sikerült folytatni együttműködésünket és az augusztusi hónap folyamán, a helyi
fellépők mellett, 4-4 alkalommal fogják ámulatban
ejteni a nézőket színvonalas előadásaik által.
Rendezvényeinken minden alkalommal szépszámú közönség van jelen, ami azt tükrözi, igény
van ezekre a műsorokra, mivel még tartalmasabbá
teszik a szovátai vakációzást. Vendégeink visszajelzései alapján állíthatjuk, városunk ezen a téren
is élen áll, hiszen olyan egyedülálló kikapcsolódási
lehetőséget biztosítunk, amely kevés hazai üdülőhelységnél található meg.
Csíki István

műsoraik, előadásaik által öregbíteni tudjuk városunk hírnevét.
Az idei rendezvénysorozatunk július 3-án kezdődött és hétvégente kerül
megszervezésre a Petőfi-park
színpadán, 19 valamint 20
órai kezdettel.
Legtöbb fellépő a júliusi
hónapban 2-3 fellépést vállalt, ezáltal hamar kialakult a
rendezvényünk programja és
talán még a várakozásainkat,
reményeinket is felülmúlta.
Köszönjük, hogy segítették
munkánkat:
Simon Janka és Bakó Tihamér, Sószórók, Kangoo
Klub Szováta, Éva Zumba,
Zumbatomic, Szovátai és
Nyárádmenti Táncos Lábacskák, Latino Feeling és Szávuly
Júlia, Szovátai Muzsikus Lelkek, DK Band.
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Elkészült a Via Transilvanica útvonal Maros megyei szakasza
A turisztikai út
Maros
megyei
szakaszának megnyitását szerdán
jelentették be egy
Szovátán megszervezett
esemény
keretében. A Via
Transilvanica zarándokútból mostanáig 400 km készült el, ez bővült
most újabb 160
km-es szakasszal.
A szovátai nyitó rendezvényen
jelen volt Andrew James Noble,
Nag y-Britannia
romániai nagykövete, Soós Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának
konzulja, a Via Transilvanica projekt nagykövetei, Miklós herceg,
I.Mihály román király unokája, Marcel Iureș színész, Tibi Ușeriu
ultramaratonista, Horia Tecău teniszbajnok és Toma Coconea,
siklóernyős versenyző, továbbá részt vettek a projekt szponzorai
és partnerei, a Maros Megyei Tanács és az útvonal nyomvonalán
lévő helyi önkormányzatok képviselői.
A Via Transilvanica útvonal Maros megyében 15 város
és község területén halad át a Dános, Apold, Fehéregyháza, Segesvár, Szászkézd, Héjjasfalva, Szováta, Nyárádremete,
Alsóköhér, Libánfalva, Görgényhodák, Görgényszentimre,
Görgényoroszfalu, Alsóidecs, Marosvécs útvonalon.
A Maros megyei szakasz utolsó kilométerkövét a mai ünnepség
keretében helyezték el Szovátán a Petőfi parkban. A kilométerkövet Bocskai Vince szovátai szobrászművész alkotása díszíti.
Az esemény résztvevőit Fülöp László, Szováta polgármestere
és Péter Ferenc, a Maros Megye Tanács elnöke köszöntötte házigazdaként. Péter Ferenc felszólalásában a Via Transilvanica
projekt, valamint a Maros megyei turisztikai fejlesztések fontosságáról beszélt.
„A Maros Megyei Tanács örömmel vállalta, hogy partnere
lesz ennek a projektnek, hiszen az egyik fő prioritásunk a turizmus fejlesztése. Nagyon gazdag megyénk van, csak két példát emelnék ki, Segesvár és Szászkézd világörökségi helyszínek,
Szováta pedig Európában egyedülálló adottságú fürdőváros.
Talán éppen a megyében található számos természeti és kulturális érték miatt alakult úgy, hogy Maros megyében van a
Via Transilvanica leghosszabb szakasza. Mi büszkék vagyunk
az értékeinkre, és szeretnénk, hogy minél többen ismerjék ezeket. Ezért az elmúlt években számos turisztikai népszerűsítő
programot indítottunk, és ezért támogattuk a Via Transilvanica
útvonal megépítését is” – emelt ki Péter Ferenc.

Nagy-Britania romániai nagykövete az útvonal jelentőségéről
és az általa nyújtott lehetőségekről beszélt úgy Románia, mint
Erdély esetében. „Nagy öröm számomra, hogy ma Szovátán vagyok, köszönöm a meghívást. Számunkra, brit lakosok számára az ehhez hasonló útvonalak megszokottak és természetesek,
hiszen évek óta vannak ilyen útvonalaink. A Via Transilvanica
nemcsak Románia régióit köti, hanem Nagy-Britanniát is Romániával, hiszen az ilyen típusú útvonalak egészséges életvitelre
ösztönzik az embereket a világ minden táján. Egy másik előnye
ennek az útvonalnak, hogy egyesíti Romániát, Havasalföldtől indul Erdélyen át halad egészen Moldváig. Ez az út összeköti azokat
az embereket, akik dolgoztak a kialakításán. Bárki szabadon végigsétálhat a Via Transilvanican függetlenül attól, hogy milyenek
az anyagi lehetőségei. Továbbá fontos szempont az is, hogy fellendíti a helyi turizmust" – mondta Andrew James Noble.
Alin Ușeriu, a Tășuleasa Social Egyesület elnöke szerint a projekt fő célja az, hogy az emberek eljuthassanak az út mentén élő
közösségekhez, hogy megismerjék ezek értékeit és szokásait.
„Két és fél évvel ezelőtt kezdtük el a Via Transilvanica projektet,
ma 162 kilométeres szakaszt adtunk át Maros megyében, a holnapi, Hargita megyei rendezvény után több mint 680 km kijelölt útszakaszunk lesz. Lehet, hogy mire befejezzük az útvonalat,
meg fogjuk haladni az 1000 km-t, mert nagy és szép országunk
van, amelyet meg akarunk mutatni. Amikor a Via Transilvanica
útvonalán jársz, minden helyi közösséget keress fel, mivel minden közösségnek vannak olyan specifikus értékei, amelyet érdemes megismerni. Egyesületünk 20 éve létezik, és ezalatt a 20 év
alatt megpróbáltuk közelebb hozni egymáshoz az embereket. Azt
hiszem, hogy a projekt révén mindez sokkal könnyebbé vált, és
közben nagyon ismert is lett a projekt. A Via Transilvanicáról beszélnek a piaci árusok, az erdészek, az önkénteseink, akik egyre
többen vannak. Emellett mintegy 4000 adományozónk van, sok
szponzorunk és stratégiai partnerünk, akik lehetővé tették ennek
a projektnek a megvalósulását" – emelte ki az egyesület elnöke.
Az eseményen bemutatták a Via Transilvanica mobil alkalmazást
is, majd a rendezvény a Maros Művészegyüttes fellépésével zárult.
A Via Transilvanica turisztikai útvonal kiépítését a Tășuleasa Social
Egyesület kezdeményezte 2018-ban. A civil szervezet azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy egy olyan több mint 1000 km hosszú turisztikai és
zarándokutat hozzanak létre, amely Bucovinából, Putnától indul, átszeli Erdélyt és lemegy egészen a Dunáig, Drobeta Turnu-Severinig.
A projekt célja Románia kulturális-történelmi és természeti adottságainak népszerűsítése, egyrészt a helyi lakosság körében, másrészt
pedig a külföldről idelátogató turisták körében. Az országot átszelő
turisztikai útvonal minden túrázni és kirándulni szerető ember számára nyitott, akik gyalog, kerékpárral vagy lóháton is bejárhatják az
útvonalat. A Via Transilvanica tíz megyén halad keresztül érintve a
térség legfontosabb kulturális, történelmi jelentőségű területeit, és
természeti látnivalóit. De ez az útvonal ennél is többre vállalkozik,
összeköti azokat az etnikai és kulturális közösségeket, amelyek évszázadok óta együtt élnek ezeken a tájakon.
Lukács Katalin, a Maros megyei tanács szóvivője
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Legyen trendi a tanulás!
A tinik, fiatalok előszeretettel használják
manapság
a
trendi
kifejezést mindarra,
ami divatos, felkapott, menő,
közkedvelt. Így
lehet
trendi
egy ruhadarab,
hajviselet, egy
stílusirányzat,
egy
viselkedési
forma…
legtöbbször a
külsőségekben
megnyilvánulva…
Miért ne lehetne
trendi,
elismert az, ha
valaki a tanulásban jeleskedik, a tudás és műveltség értékeit részesíti előnyben, ezzel tűnik ki a sokaságból?!
Három évvel ezelőtt, Szováta Város Helyi Tanácsának oktatási-kulturális szakbizottságában született meg a javaslat, hogy
elismerésünkkel támogassuk, jutalmazzuk, biztassuk azokat
a diákokat, akik kiemelkedő eredményeket érnek el az iskolai
tanulásban, illetve megyei, országos és nemzetközi versenyeken, ezzel nemcsak maguknak szerezve érdemeket, dicsőséget,
hanem a helyi iskolák és a város hírnevét is öregbítik. Szováta
Város Önkormányzata támogatta a kezdeményezést, megkereste az ehhez szükséges törvényes keretet, és biztosította a helyi
költségvetésből a jutalmazásra szánt pénzösszeget.
Az idei tanévre már hagyományossá vált díjazás, az előző
évektől eltérően, rendhagyó módon történt, ugyanúgy, ahogy
rendhagyó módon, másképp alakult a tanév is, így sok verseny
elmaradt, nem került megrendezésre több verseny országos
vagy nemzetközi szakasza. A megszervezésre került versenyeken viszont idén is kiemelkedően teljesítettek a szovátai gyerekek, fiatalok. A diákok és felkészítő tanáraik díjazására, az
elismerő oklevelek és pénzjutalom átadására július 23-án került
sor, az RMDSZ megújult, szovátai székházának udvarán, a járványügyi feltételek betartásával.
Az eseményen Fülöp László Zsolt, mint Szováta Város Polgármestere és a Szovátai RMDSZ Elnöke, köszöntő beszédében
méltatta a díjazottakat, kiemelve a tanulás, tudás, munka szerepét, fontosságát a jövő nemzedékének életében, ugyanakkor
átnyújtotta nekik és felkészítő tanáraiknak az elismerő okleveleket és pénzjutalmat.
Az „S. Illyés Lajos” Általános Iskola diákjai, Veress Apor és
Mihály Áron 3. helyezést értek el a Magyarságtörténelem tan-

t á r g y v e r s e ny
megyei szakaszán, felkészítő
tanáruk Szilágyi
Zsolt. Az iskola
Lány kézilabda csapata 1.
díjat érdemelt
ki a kézilabda
verseny
megyei szakaszán,
felkészítő
tanáruk CristianGabriel Weisz.
A Domokos
Kázmés Technológiai Líceum díjazottjai a
következők voltak: Papp Gellért Csongor,
aki az országos
magyar nyelvű matematika tantárgyversenyen dicséretet szerzett, felkészítő tanára Tóth Csongor József; a II. Rákóczi Ferenc
– az államférfi elnevezésű nemzetközi történelmi vetélkedőn
a három diákból – Csortán Tímea Magdolna, Dósa Balázs,
Birtalan Hunor – álló csapat lett az első helyezett, felkészítő tanáruk Nagy Sándor; Szász Bernadett a társadalomtudományok
tantárgyverseny megyei szakaszán ért el 3. helyezést, felkészítő
tanára Kovács István.
Ugyancsak jutalomban részesültek azok a diákok, akik a
2019-2020-as tanévet kitűnővel, színtízessel zárták. Mivel a
törvény nem biztosít erre keretet az önkormányzatoknak, ezt a
díjazást az RMDSZ Szovátai Szervezete vállalta fel, a helyi szervezet képviselői, tanácsosai ugyanis fontosnak tartották nemcsak biztató szóval, hanem anyagilag is támogatni, jutalmazni e
diákok eredményeit is, ezáltal is értéknek mutatva fel a tanulást,
mintaként állítva őket is a társaik, környezetük elé.
Álljanak hát itt, követendő példaként, az ők neveik is:
- Cota Dania, Mezőfi Tihamér, Kirila Anita (Domokos Kázmér Technológiai Líceum);
- Kacsó Barbara, Csíki Edvárd, Abodi Adél, Fülöp Henrietta,
Nagy Amanda Beáta (S. Illyés Lajos Általános Iskola).
Dicséret illet minden diákot, aki kitartó, rendszeres munkájának köszönhetően szép eredményeket ért el, elismerés minden
felkészítő tanárnak, szülőnek, aki ezt a munkát, tanulást segítette, támogatta!
A tudás hatalom! A tanulás, tudás olyan érték, amelyet senki
sem vehet el annak birtokosától, értéke felülmúlja azt a pénzjutalmat, amit lehetőség van erre szánni. Mégis talán fokozhatja a
belső motivációt, a tudás iránti vágyat, biztatás arra, hogy lehet
trendi a tanulás!
Kiss Enikő

10

Szovátai Hírmondó, 196. szám 2020. augusztus

élő emlékezet

Elbúcsúzott a szovátai római katolikus gyülekezettől Both
László segédlelkész. Augusztus 1-től új szolgálati helyén, a
csíkszeredai Szent Ágoston templomban Bálint Emil plébános,
felcsíki főesperes mellett végzi kápláni teendőit. A Szent Ágoston-templomot 2009. augusztus 29-én, a főegyházmegye fennállásának 1000. évfordulóján, a templom búcsúünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A
templom tehát új, szép, korszerű. Volt szerencsém látni, hiszen
ott filmezhettük pár éve az Orbán Balázs-díjak átadását.
Both László közvetlenül pappá szentelése után jött hozzánk,
2016-tól 2020-ig, tehát négy évig szolgált városunkban,
Hogy mennie kellett, az katolikus papi sors. A segédlelkészség
avagy káplánság éveiben csakúgy, mint plébánosként meg kell
élnie azt, hogy idő múltával egy másik plébániára helyezik. Az
áthelyezést pedig engedelemmel fogadja, hiszen pappá szentelésekor egyházi elöljárójának engedelmet fogadott. S ha belétörődötten, izgalommal és reménnyel megy is, azért a szíve fájhat azért
a helyért és azért a közösségért, amit éppen elhagyni kényszerült.
Both László is így ment el. Bár tudta, hogy ahová megy, az
úgymond jó hely, amely érdekes tapasztalatokkal szolgál majd,
mégsem maradhatott el az izgalom, és nem maradhatott el a
szívfájdalom sem. Első állomáshelye – s ahogyan búcsúzásakor
ő fogalmazott „az első szerelem” – Szováta.
Szívfájdalom bennünk is maradt. Az az érzés, hogy az élet elsodort tőlünk valakit, s mi ezáltal elvesztettünk valamit, aminek
hiányát az idő nehezen pótolhatja. Az elmúlt négy év folyamán,
kétségtelen, mi is megkedveltük őt lelkipásztori és emberi kvalitásaiért, így aztán nekünk is fájdalmas az elválás. Közülünk
valónak találtuk, akivel jó találkozni, jó beszélgetni, mert értjük
egymást. Aki figyelemmel meghallgat, s akit mi ugyanúgy meghallgathatunk, mert nem üres szócséplés a vele való beszélgetés.

Elbúcsúzott tőlünk

Tudjuk, hogy Csíkban is otthonra talál. Minden jót kívánunk
neki! De hiányozni fog nekünk. Hiányozni fog barátságos arca,
kópés mosolya. Hiányozni fog csillogó tekintete. Hiányozni fognak a tartalmas baráti beszélgetések és az önvizsgálatra, elgondolkodásra s talán cselekvésre is serkentő nagyszerű prédikációi.
Ezeknek innen tovább csíkszeredai hívei örvendhetnek.
Elkértem egy prédikációját, hogy ily
módon e lap hasábjairól búcsúzóul
mindanny iunkhoz
szóljon. Az egyik
fényképet a fészbukjáról csentem. Ez a
„civil kép” megmutatja, hogy milyen derűs
tudott lenni, a prédikáció pedig azt, hogy
milyen gondolatok
foglalkoztatták.
Maradunk az emlékeinkkel és a mihamarabbi viszontlátás
reményével. Egészséget kívánunk neki a
további munkájához!
Molnos Ferenc

élő emlékezet

Krisztusban szeretett kedves Testvéreim!
Az ókori görögországi Delphoi templomának felirata: – ismerd meg magad! Thales görög bölcs ajánlotta ezt az életbölcsességet tanítványainak. Ez a több ezer éves buzdítás valóban
a bölcsesség kezdete, minden pedagógia és önnevelés kiindulópontja. Jézus nemcsak felszólított az önismeretre, hanem sajátos módon segített is önmagunk felfedezésében. Tükröt tart
elénk, típusokat rajzol számunkra, hogy könnyebben bepillanthassunk belső világunkba, és formálni tudjuk magunkat.
A magvetőről szóló példabeszéd fényében tekintsünk önmagunkba, kategorizáljuk magunkat, és induljunk el a tökéletesedés útján!
A letaposott út jelképezi a megátalkodottakat, akik üzenetét
nem veszik komolyan. Visszautasítanak minden természetfeletti gondolatot. Egy kézmozdulattal lesöpörnek az asztalról
minden vallási igazságot. Tökéletesen be tudnak rendezkedni
egy olyan világban, amelyből hiányzik az Isten. A természetfeletti világból érkező üzenetek egyszerűen képtelenek felkelteni
az érdeklődésüket. Ahogy a vaknak hiába beszélünk színekről, a süketnek a zenéről, úgy a megkérgesedett lelkeknek is
Istenről. Ki sem csírázik, gyökeret sem ver bennük Isten igéje.
A megátalkodottság „Szentlélek elleni bűn”, és Jézus szavai
szerint erre nincs bocsánat. Ezen érti, hogy a megátalkodott
ember visszautasítja Isten kegyelmét, és akarata ellenére Isten senkit sem tud üdvözíteni.
A köves talaj jelképezi a szalmaláng lelkeket, akik először
megindulnak a vallás útján, de a nehézségek közepette feladják
a hitet. A vallást kezdetben varázseszköznek tekintik, amelynek
segítségével minden nehézséget elkerülhetnek. Hamarosan csalódnak. Mert ők egy hamis istenképben hittek. Amit ők rajzoltak meg maguknak. Amilyen a valóságban nem létezik. Mert ha
volna olyan Isten, aki három Miatyánkért minden földi vágyunkat teljesítené, az nem ura, hanem szolgája lenne az embernek.
És sokan vannak ilyenek. Akik vádolják az Istent, mert nem
segíti őket. Akik sajnálják, hogy nem a hitetlenek könnyű
életét választották, és becsapottnak érzik magukat, hogy az
Egyházhoz tartoznak. Ez a naiv hit nem teherbíró. A legkisebb megpróbáltatástól összeomlik. Aki ilyennek érzi hitét,
sürgősen képezze magát tovább a hitben. Ennek eszközei:
rendszeres prédikációhallgatás, bibliaóra látogatás, színvonalas vallásos könyvek olvasása, buzgó imádság.
Tüskés terület – a túlterhelt emberek. Tövisek alatt a mindennapi gondokat értjük. Akikben a vallásosságot a modern
élet hajszája fojtja el. Már a gyermekek is túl vannak terhelve.
Klarinétórára, szerepelni a rádióba, külön tornára, balettre,
modellező szakkörre stb. A számtalan program tövise elfojtja
a búzát. Hittanra persze az ilyen gyermek „nem ér rá”. Este
horrorfilmet kell feltétlenül megnéznie, s mire kimerülten
ágyra dől, már a keresztvetésre sincs ereje. Felnőtt példával,
úgy hiszem, a tövises talajt nem kell illusztrálni. Gondolja csak
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végig mindenki egy napját „napkeltétől napnyugtáig”!
„Márta, Márta – korholta az Úr Jézus – sok mindennel törődsz, sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges!”
A jó föld a buzgó lelkeket jelképezi, azokat az asszonyokat, akik egy életen át férjüknek hűséges és megértő partnerei, gyermekeiknek szerető édesanyjuk. Azokat a férfiakat, akik övéiknek szorgalmas gondviselőjük. Azokat
a nélkülözhetetlen nyugdíjasokat, akiknek tevékenysége
nélkül a mai társadalom fennmaradni sem tudna. Azokat
a betegeket, akik imájukkal, szenvedésükkel, áldozatukkal Isten büntetését elhárítják az emberiség feje felől, és a
kegyelmet leesdik a világra.
És higgyünk abban, hogy ha ezek csendesek is, észrevétlenül élnek is körülöttünk, mégiscsak ők vannak többségben.
Kedves testvérek! A hiba nem a keresztény tanításban
van, nem az elvetett magban, Igében, mert a mag az mindig jó. A hiba ott van, hogy sok mag az útszélre, kövek
közé, tövisek közé esik. S úgy tűnik, hogy jelenleg nálunk
egyre több az ilyen mag. Mert gondoljunk csak bele: a
rendszerváltás utáni vallási fellendülés abbamaradt, sőt
talán még visszább is esett mint annak előtte. S ennek
legfőbb oka: terjed a közömbösség.
Be kell ismernünk: a mai egyház többé nem a számok, statisztikák egyháza. Mert hiába van sok elsőáldozó, bérmálkozó, ha
azoknak a fele sincs itt utána a vasárnapi közös szentmisén - ha
azok és szüleik számára ezek csak egy divatos szokások.
A közeljövő egyháza a szent maradék egyháza lesz,
amely olyanokból fog állni, akiknél a mag jó földbe hullott. És az nem baj, ha kevesen lesznek, mert a jó földbe
hullott mag százszoros termést hoz. Mi vajon hogyan fogadjuk Isten igéjét?
Ezt az elmélkedést azzal fejezzük be, hogy nem fejezzük be. Azazhogy mindenki maga fejezi be. Jézus példabeszédének tükrében próbáljam eldönteni, melyik kategóriába tartozom.
Ha úgy érzem, megkeményedett lélek vagyok, akkor
mélyszántásra van szükségem: megtérésre, lelkigyakorlatra, 180 fokos fordulatra. És ezt nem halogathatom,
mert magamban hordom az élet egyetlen célja elvesztésének kockázatát.
Ha köves talaj a lelkem, szükségem van porhanyósításra.
Hitem elmélyítése, a buzgóság felszítása sürgős feladatom.
Ha a modern élet ezernyi elfoglaltsága behálózza lelkemet,
mint a tüskés borkor ágai a földet, állítsam sorrendbe feladataimat, és először a szükséges, azután a hasznos és végül
a kellemes dolgokat végezzem el lelki életem kára nélkül.
Végső célom pedig mindenképpen az legyen, hogy jó
talajjá alakítsam belső világomat, amely Isten igéjének
magját befogadja, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt
százszoros termést hoz.
Ámen.
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SZISZ

fiatalok

- szenések

RÓLUNK, ÉRTÜNK

Kilencedik, tízedik és tizenegyedik osztály végén nem gondoltam volna, hogy azokkal a ballagásokkal kell beérnem, amiket
akkor látok. A nagykorúsító ünnepségünkön nem gondoltam
volna, hogy az lesz az utolsó nagy esemény, amely RÓLUNK
szól, amely ÉRTÜNK van. Március elején nem gondoltam volna, hogy csak a számítógépemen keresztül láthat mindenki piros orral sírni a ballagásunkon. Ember tervez…
Őszintén, a karantén elején egyáltalán nem jutott eszembe a
ballagásunk. Csak arra tudtam gondolni, hogy tanulni, tanulni,
tanulni kell. Számomra ebből a szempontból (és csakis ebből)
hasznos volt ez a bezártság. Beosztottam az időm, koncentrál-

tam, tanultam, pihentem, rendben voltam. Tudom, hogy sokakat megviselt. Szerencsésnek tartom magam, mert láttam
magam előtt egy célt, és volt dolgom, amiért minden nap felkelhettem. Másfelől pedig hálás vagyok minden tanárunknak,
akik megértőek voltak, és akik időben leadtak nekünk minden
anyagot, így az online teret csak ismétlésre, gyakorlásra kellett
használnunk. A személyes véleményem az, hogy csak rajtunk
múlott minden, és meg lehetett csinálni. Nem mondom, hogy
előnyünk volt, de úgy érzem, hogy azt sem lenne helyes állítani,
hogy hátránnyal indultunk neki a saját, sok mindent megváltoztató négy napunknak, június alkonyán.

fiatalok
Az eddigi éveket tekintve szerintem az idei érettségi tételek nehézségi szintje nem volt se nehezebb, se könnyebb a
megszokottnál. Egy sorstársam így fogalmazott: ,,Abszolút
megközelíthetőek voltak.”, ezzel pedig egyetértek. A négy nap
alatt – ahogy már a felkészítő heteken megszokhattuk – az
iskolánkban szigorú, ám betartható óvintézkedések voltak:
védőmaszk, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő lábtörlő, lázmérés,
létszámkorlátozás. Reggelente 10 perces időintervallumokban érkeztünk, pontosan. A csomagmegőrző osztályterem
előtt lázat mértek, lefertőtlenítettek, maszkot adtak, majd a
csomagok lerakása után átkísértek a vizsgatermünkbe. Nem
csináltak akkora felhajtást belőle, hogy plusz stresszt idézzen
elő bárkiben is, csupán megtették a szükséges lépéseket, mindenki higgadt volt és precíz. Tetszett.
Idén a kisvároskánk líceumában három osztály érettségizett
94 diákkal, valamint voltak olyanok is, akik a korábbi években
végeztek. Iskolaszinten szép eredmények lettek, több, mint
66%-nak sikerült kiírni magából a szükséges jegyekre elegendőt, sőt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak,
akiket nagyban befolyásolt a jelenlegi helyzet, és hozzájárult a
teljesítményükhöz.
Ez a csúnya kis vírus sok mindent elintézett nekünk. Volt
amit talán könnyebben elfogadhattunk, mint például a szóbeli vizsgáink elmaradását, vagy az utolsó két és fél hónap tanulást, és vannak olyan dolgok is, amelyekre a saudade* szót
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tudnám csak használni. Ilyen a ballagásunk, az éjjeli zenéléseink, a rengeteg ölelés és mosoly, ami bent ragadt, és mostmár
mindenki indokolatlannak tartaná kiszabadítani a ketrecéből, ilyen az utolsó osztályfőnöki óra, személyesen, az utolsó
csengőszó, ami nekünk szólt volna, ilyen az a pár perc ahogy
elballagtunk volna a hatalmas sorfalak között a templomig,
ahol búcsúbeszédeket hallgattunk volna és előhalásztuk volna
a székely ruha alól a vészhelyzetre eldugott papírzsebkedőket,
és ilyen a Gaudeamus. Az elmaradt ballagásunk napján olvastam egy cikket, amelyet egy kolozsvári diákismerősöm írt.
Örökballagóknak hívott minket: ,,mi, Örökballagók fogjuk a
leghangosabban énekelni a Gaudeamust minden ballagáson.
Mi, Örökballagók fogunk a leghangosabban kopogni a templom padjain, amikor sorra átveszitek a díjaitokat. Mi, Örökballagók fogunk a legtöbb ballagásra elmenni, hogy lophassunk egy kicsit belőlük a lelkünknek.”
Aznap egész nap sírtam, és tessék, most megint itt tartok.
- saudade* – portugál szó, borzasztó szomorúságot jelent,
azt az érzést, amikor tudod, hogy volt valamid, és elveszett és
tudod azt is, hogy soha többé nem lesz a tied;
Szász Bernadett
végzős diák
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penna

Kölcsönkért kovász
Lisztből és vízből egy edényben megkeverni, majd leteríteni, de
hagyni, hogy folyamatosan levegőhöz jusson, s várni, hogy növekedjen, érjen; aztán mintegy kétharmadnyit elvenni belőle, eldobni, a
maradékot etetni kell, mint a csöpp gyermeket, s ha ismét felnőtt, újból elvenni belőle majd ismét etetni reggel és este; s mindezt egy hétig ismételgetni, és büszkén mondhatjuk már, hogy kovászunk van.
Aki valóban egészséges, felejthetetlenül finom kenyeret akar
enni, az kovásszal készített kenyeret süt fával hevített saját kemencében – amelynek ismeri minden sajátosságát –, éppen
úgy, ahogyan nemzedékek végtelen során eleink tették.
De kovászt nem találunk a szupermarketek árutól roskadozó
polcain. Kovászt nem vehetünk sehol, ha hirtelen szükségünk
van rá, mert foszlós bélű, verthajú krumplis kenyeret szeretnénk sütni. Ha ehhez kovászt nem neveltünk magunknak, nem
óvtuk, nem vigyáztuk, akkor nem tehetünk mást, minthogy
kölcsönkérjük a szomszédból.
A kovászkérés gondtalanságról árulkodik, arról, hogy megszegtük az ősi törvényt, hogy a tűzre és a kovászra – akárcsak
az apró gyermekre – mindig vigyázni kell. Modern világunkban a tüzet már nem őrizzük, mert tüzet bármelyik pillanatban
csiholhatunk, és felgyorsult életritmusunkban kenyeret is minden előkészület nélkül reggeltől estig bármikor vásárolhatunk.
Mondhatjuk, leegyszerűsödtek a dolgok. Mondhatjuk, hogy
továbbfejlődtünk, hogy, lám, ebben is jobbá tettük az életünket. Igen, mondhatjuk, de nem igaz. Ha kutyafuttában élünk,
mondhatjuk, hogy nincs időnk rá, amúgy is túl sok a vesződés
vele, kényelmetlen az egész, márpedig a kényelem számunkra
nagyon fontos. De az a kenyér már nem az a kenyér.
A kovászkérés viszont arról is árulkodik, hogy a kérő bár gondatlanságáért, hanyagságáért restelli magát, de legyűri szégyenérzetét, és nem megy a könnyebb megoldás, a kenyérbolt felé,
mert számára ismét fontos lett a kovászos kenyér. Talán nem
csupán az ilyen kenyér önmagában vett értékeiért, hanem mert
ebben többről van szó. Emlékezésről és főhajtásról. Az ősök
iránti tiszteletről. Az eltávozottakkal való spirituális kapcsolat
megerősítéséről. Az elengedésről és megtartásról. Annak elfogadásáról, hogy fizikai világunkból eltűntek. De ugyanakkor
tudni és érezni azt, hogy bizony ott vannak ők minden nap a
gondolatainkban, érzéseinkben és mozdulatainkban. Bizony,
látjuk és halljuk őket. Továbbra is részesei az életünknek. Az
eltelt időn átnyúlnak, korholnak és dicsérnek minket. Munkára,
cselekvésre ösztökélnek. Bajunkban felkarolnak, vigasztalnak.
Nehéz döntéseinknél ott állnak, hogy segítsenek a választásban.
A kovász igénylésében mindez benne van. De benne van a tékozló fiú megtérése is. A visszatérés atyáinkhoz. A belátás, hogy
nem lehet máshol a helyünk. A helyes út megtalálása, amin a
továbbiakban járnunk kell.
A kovász, mint főleg a kenyér előállításához használt előtészta,
nem csupán a magból őrölt lisztet köti össze a vízzel, de az embert is – aki készíti és aki áldással elfogyasztja – az előtte járókkal. Már nincs egyedül. Már ott állnak mellette mindazok, akik
mellett egykor rácsodálkozott a világra. De azok is, akiket nem
láthatott soha, de akikről ők meséltek történeteket.

Egy fiatal asszony férjével elhatározta, hogy megmenti az
enyészettől nagyszülei falun kívül álló vízimalmát, s a tanyán –
ahol gyerekként sok időt töltött, és ahová megszámlálhatatlan
emlék köti – megélhetésüket biztosító panziót hoz ott létre.
Aztán Kölcsönkért kovász címmel írt egy recepteskönyvet,
aminek születéséről így vall:
„A nálunk megszálló magyarországi vendégek mindig ilyen
ficujkákkal állítottak elém, amikor indultak haza: »na, hogy kell
csinálni azt a vinetakrémet; na, hogy kell csinálni azt a tárkonyos
pityókalevest« – kérdezték, s akkor örökké le kellett diktálnom
a recepteket. Visszajöttek a következő évben, hoztak nekem egy
receptes füzetet, hogy abba írjak bele, és ők majd egymás között
lemásolják.
Persze nem írtam le semmit, s aztán egy következő alkalommal sem, mert semmi időm nem volt. Na, egyszer megszégyelltem
magam, és nekifogtam írni ugyanannál az asztalnál, ahol annak
idején nagymama sirítette a laskát.
Jöttek elő az emlékek sorban: »ügyesen kösd össze a hajadat;
add meg a tiszteletet az étel felé; tegyél fel szép kötényt«, és így tovább. Nagyon sok történetet írtam le három év alatt, főleg ősszel,
télen és tavasszal, ilyenkor volt rá idő.”
Molnárné nagyanyja „kosztos füzete” receptjeit is felhasználva írta ezt a könyvet, ami valójában sokkal több, mint finom
ételek sütéséhez-főzéséhez segítő recepteskönyv. A gyermekkor, a múlt megidézése, egy főhajtás a Zsigmond-malomban
egykor élő nagyszülők előtt.
E könyvből kiderül, hogy Gáll Tímea jelen és múlt összefonódásában él, s abban megtalálta lelki nyugalmát, élete harmóniáját.
A kovász – ha kölcsön kért is – kenyérré sülő tésztát éleszt, s a
kenyér, mint tudjuk, maga az élet.
Molnos Ferenc

ez-az
SZER
Mondjuk, hogy még egyszer indul ez a csapat a választásokon.
Mondjuk, hogy sok pénzt szerez a településfejlesztésre. Mondjuk, hogy a lényegre összpontosít, és nem hagyja, hogy szerteszét
folyjon a pénz az ujjai közt. Mondjuk, hogy tisztelettel, szeretettel viszonyul az emberekhez. Mondjuk, hogy szerre aszfaltozásra
kerülnek az utcák. Mondjuk, hogy szer, szer-, -szer...
De lássuk, mi is az a SZER!.
A -szer, -szor, -ször a számhatározó ragja, s ebben a formájában
egy ismétlődés állapotát jelöli, a „hányszor?” kérdésre válaszol (egyszer, háromszor, ötször... vagy végtelenszer, valahányszor, először...).
De a Magyar etimológiai szótár szerint a„szer” szavunk alapjelentése a „sor” lehetett. Gazdag szócsalád alapja lett, lásd szerkamra; altatószer; csávázószer; csodaszer; ékszer; élelmiszer; ellenszer; félszer; fűszer; gyógyszer; hadiszer; hajtószer; hangszer;
hánytatószer; idomszer; illatszer; irodaszer; írószer; irtószer;
iskolaszer; izgatószer; játékszer; kábítószer; kegyszer; kémszer;
kémlelőszer; kötözőszer; kötszer; középszer; lőszer; módszer;
mosdószer; mosószer; műszer; oldószer; oltószer; orvosszer;
óvszer; óvószer; patikaszer; pinceszer; pótszer; ragasztószer;
rajzszer; rendszer; sportszer; szépítőszer; tanszer; tápszer; tisztítószer; tornaszer; varázsszer; védszer; védőszer; vegyszer.
A „szer” lehet:
- eszköz, szerszám: sportszer, harci szer;
- meghatározott rendeltetésű, hatékony vegyi anyag: vegyszer;
- az a mód eljárás, ahogyan valamit elérhetünk, valamit
teszünk: könnyű szer;
- az utcának valamelyik oldala, sora: innenső szer, túlsó szer;
- a falu valamely része: Alsó szer, Felső szer, Tyúkszer;
- a sorra kerülés rendje: szerről szerre, szerét ejti;
- szövetség, szerződés: kötött szer;
- szertartás: ünnepi szer;
- tanácskozás: szert ülés;
- szerzet (személyre vonatkoztatva): miféle szer, miféle szerzet?;
- szín: fészer;
- mennyiség, szám (állandósult szókapcsolatokban): se szeri, se száma.
A „szer” számos magyar szó gyöke vagy része – a gyök az a minimális szótári egység, amely ragok, képzők, jelek nélkül rendelkezik saját hangtani és jelentésbeli önazonossággal, egy, kettő, vagy
három hangzóból állhat. –, az egyik legősibb magyar kifejezés. Ott
van két legfontosabb szavunkban: SZER-etet és SZER-elem.
Jelentése: kapcsolat, összefűz, rend. S így már értjük, miért
azonos gyökű a szerkezet, a rendszer, (ellentéte: szerte = szer
nélküli, mint párta = pár nélküli, szertelen), szerszám (=számszer), szervez, szervezet, szerez, szerződés, szerkeszt, szerző,
szerzemény, szerzetes (kötöttségben, szervezetben élő), sokszoroz (sok+szoroz), ebből rövidítéssel a szoroz, és még: -szor,
-szer, -ször. Szerét ejti, szert tesz rá, beszerez, megszerez.
Itt említhető célszerű, egyszerű, látszer, népszerű, ószeres,
szépszerével, szerel, szerény, szerep, szerez, szerint, szerkezet, szerte, szerv, szerzet, szoroz szavak.
Megszámlálhatatlan szavunkban SZERepel a SZER. Mutatja, hogy, rendSZER van nyelvünkben, rendSZERben élünk.
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On line versenyeken

A Szovátai Sportklub Taekwondo W.T. Sasok szakága június
-július során a következő eredményeket érték el one line nemzetközi versenyeken:
Formagyakorlat 9-10 évesek:
Brazília: Dósa Benedek 1. helyezett, Szabó Olivia 2. helyezett.
Argentína: Szabó Olívia és Dósa Benedek 1. helyezett párosban.
Chile: Máté Miklós 1. helyezett.
Küzdésben elért eredmények:
Kolumbia: Bogdan D. Adrian 5. helyezett, Györfi Nóra 8.
helyezett, Simon R. Cristian 8. helyezett.
Június11-én a színes övvizsgán 15 gyermek vizsgázott sikeresen.
Vizsgáztatók: Kiss István 3 dan és Máté Miklós 5 dan. Máté M.

16

szabadidő

Szovátai Hírmondó, 196. szám 2020. augusztus

<

<

<

<
<
<

Csokiféle

Vulkán
névelővel

<

Lángoló

<

<

Tessék

Nemz. Bajn.
Egyszerű
(ang.)

<

<
Sziklacsúcs
Tova

<

Nap (rom.)

<

<

Szín párosai

<

... a fene

<

<
<
<

Őszi
kikerics
része

Hívni kezd
Robert ...

Görög
betű (ford.)

német focis
Cél, Z, Szélárnyék (ang.)

<

<

<
<

<

Az ... ...
is, a ki
voltam

<

<

<

<

Séta
egyneműi

Kerek
szám

... Tropez

<

<
<

Hajít

Tonna

<

<

Szántóeszköz

<

Hencet ejtve (ford.)

Hungary

<

<

Theodore

Celebrál

<

Tesla

<

<
Levegővel
kapcsolatos

<

<
Semmit

Salto ...
halálugrás
Csigaféle

<

<

... Derek
Bogár
(ang.)

Spricc

<

<

Parajd
(rom.)

<

<

Algir
város

<

<

Diskurzus

<

...
Manoliu

Három
magyar
együttes

<

Tiltószó

Sarlóz

Melós a
Vidám
Parkban

Benevezés

Női név

<

Muszka

Közismert

Szovátai
líceum
„licisen”

<

Gyere

Építéshez
ez is kell

Poén
2

<

az öntött szál
feltalálója

Poén
1

<

Martin ...

Házas
férfi

<

Szita
(cigány)

Szoknya
(török)

<

Domokos
Árpád

Oscar ...
kolumbiai
boxoló

<

Retten

Műt

<

Erkély
(ang.)

Tűzálló
konyhai
eszköz

<

Nagyon
vékony
lemezes

Készítette:
Molnos
Ferenc

<

– Pistike! Tegnap miért
hiányoztál az iskolából? –
kérdezi a tanító néni.
– Mert éppen a nagypapát
temettük.
– ... (folytatás a rejtvény fő
soraiban: P1-ben és P2-ben)

<
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