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Kérdéseink
Kérdőjelek záporában be-

cserkészett vadként ijedten 
forgolódunk: honnan jön-
nek ezerszám a pillanatnyi 
nyugtot sem hagyó kérdé-
seink; ki szabadította őket 
ránk és miért; és egyáltalán 
miért a kérdés; kell az ne-
künk; miért nem érjük be 
a létezés kalandjával; mi-
ért… miért… miért? 

Lám, én sem teszek mást, 
mint kérdezek. Miért for-
málunk jogot arra, hogy 
kérdezzünk és megkérdője-
lezzünk mindent, amit csak 
észlelünk, mindent, amit 
csak gondolunk? Önma-
gunkat is. Miért csak kérdés 
kérdés hátán, hát van-e va-
lamiben bizonyosságunk is? 

Van. Léteznünk kell, mert 
kérdéseink vannak. Len-
nünk kell, mert vannak 
kérdéseink. „Cogito, ergo 
sum” azaz „Gondolkodom, 
tehát vagyok”, mondta elég 
régecskén Descartes, s az-
óta sem jutottunk sokkal 
többre vele. Gondolkodom, 
tehát kérdéseim vannak. Ez 
hát a létezésem? 

Egyebünk sincs, csak a 
kérdéseink. No meg a kér-
dések nyomán fakadó két-
ségeink. 

Legfontosabb kérdésünk-
re – honnan jöttünk, kik 
vagyunk, merre tartunk? 
– talán választ kapunk, ha 
megtudjuk, honnan jön-
nek, mik és merre tartanak 
a kérdéseink.

Úgy vélem, onnan jönnek, 
ahonnan a válaszokat kap-
juk, tehát befelé nézzünk, 
amikor azok forrásait keres-
sük! Gyanítom, hogy éppen 
a bennünk lévő válaszok 
szülik az őket szólító kérdé-
seket, hogy aztán a fényre 
jöhessenek és büszkén meg-
mutathassák magukat.

De honnan vannak a vá-
laszaink? Molnos Ferenc

Nem kedvezett ez a tél mindeddig a 
sísport szerelmeseinek, fukaron szór-
ta még a hegyekben is a havat. A közeli 
sípályákon ahol mégis lehetett sílécen 
csúszni,  az inkább a kemény munkában 
kitüzesedett csövű hóágyúknak volt kö-
szönhető. A havas lejtők szerelmeseinél 
szerencsésebbek voltak azok, akik a vízszintes 
siklással is beérik, hiszen hideg azért csak volt, 
s a városi műjégpálya rendszerint üzemelt. 
Csoda-e, ha az a fiatal, aki a téli szünidőben 
kimozdult az otthoni melegből, szabadulni 
tudott a számítógép édes rabságából, egy kis 
séta után szívesen betért a városi sporttelepre 
felhúzott korcsolyapályára, ahol biztosított a jó 
jég mellé a jó kedv is.

December hatodika óta üzemel a pálya, mond-
hatni, hogy a Mikulás hozta ezen a télen a 
szovátaiaknak a korcsolyázás lehetőségét. De 
nem csupán a város lakói veszik igénybe, a kö-
zeli településekről is bejárnak, s a jégen turis-
ták is forgolódnak. Most már a műjégpálya is 
megjelent a szovátai turisztikai kínálatban.

Kétségtelen, a hatszáz négyzetméteres pálya 
jól szuperál. Újdonság az esti díszvilágítás, 
amely a jó hangulathoz járul hozzá.

Tény, hogy az elmúlt szezonhoz viszonyítva 
nagyobb az igénybevétel. Mintegy 15 %-os 
növekedésről beszélnek. A megnövekedett for-
galom igazolja, hogy szükség van rá, az önkor-
mányzatnak érdemes e téren is mindig jobb és 
jobb szolgáltatást biztosítani, hiszen van kinek. 

Amíg az időjárás engedi, nyitva marad a pá-
lya és marad a mostani program:

- naponta 10:00 – 12:00 órák közt – 3 lej;
      17:00 – 18:30 órák közt – 5 lej;
      19:00 – 20:30 órák közt – 5 lej;
A pálya vár, minőségi a jég, a zene szól, vi-

dám társaság hív, korcsolya bérelhető... 

A jégpálya vár



Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

Nyugodjanak békében!

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Szakács Kádár Brigitta (szülei: Szakács Kádár Vilmos és Szakács Ká-
dár Hilda); Gábor Iancu Lajos (szülei: Gábor Lajos és Gábor Éva); Antal Zalán Márk (szü-
lei: Antal Szilamér Zalán és Farkas Judith); Domokos Eszter (szülei: Domokos Károly József 
és Domokos Judit); Bartha Alexandra Márta (szülei: Bartha András Zoltán és Tóth Emese); 
Szász Letti (szülei: Szász Levente és Szász Kinga); Baricz Tamara Orsolya (szülei: Baricz Sán-
dor és Baricz Szende Mária); Szabó Zsolt (szülei: Szabó Mihály Imre és Szabó Éva); Pleșa Emil 
Olivér (szülei: Pleșa Emil és Sütő Ibolya)

Házasságot kötöttek: Both Ferenc Károly (M. Eminescu lakótelep K2/14 szám) – Gábor Kin-
ga (Csíkszereda); Tófalvi Gellért (Petőfi Sándor lakótelep H1/11 szám) – Szabó Imola ((Petőfi 
Sándor lakótelep H1/11 szám);

Elhunytak:  Siklódi Sándor (sz. 1953) – M. Eminescu lakótelep I3/2 szám; Sándor István (sz. 
1973) – Parajdi út 113 szám; Kádár Mária Cecilia (sz. 1946) – Templom utca 20 szám; Do-
mokos Jolán (sz. 1955) – Őzike utca 1/A szám; Arros János Dénes (sz. 1947) – Restád utca 10 
szám; Csibi Mária (sz. 1944) – Illyésmező 98 szám; Sikó Magdolna (sz. 1954) – József Attila 
utca 8 szám; Jánoska Zoltán (sz. 1949) – Kurta utca 3/A szám; Fülöp Márton (sz. 1935) – Far-
kas utca 7 szám; Tekeres József (sz. 1948) – Vetés utca 5 szám; 

Boldog házasságot!

Isten éltesse Őket!

136. sz. Határozat – a 
227/2015-ös Pénzügyi törvény 
(az utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel) valamint a 
törvény alkalmazására hozott 
1/2016-os Kormányhatározat 
(az utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel) 168. pont-
ja értelmében a Szováta város 
belterületén lévő gondozatlan 
épületekre kivetett adó meg-
határozásáról; 

137. sz. Határozat –   a 
Szováta Város közigazgatási 
terület főtitkára tisztséget 
betöltő Bartha Éva kineve-
zéséről a Szovátai Lakosság-
nyilvántartási Közszolgálat 
koordonátorává;

138. sz. Határozat – a Maros 
megyei szemétkezelési illeték 
létrehozásának és kezelésének 
szabályzata elfogadásáról;
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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;

139. sz. Határozat – a Do-
mokos Kázmér Technológiai 
Líceum valamint az S. Illyés 
Lajos Általános Iskola ingázó 
pedagógusai utazási költsé-
geinek megtérítéséről;

140. sz. Határozat – a garan-
tált minimális jövedelemre vo-
natkozó 416/2001-es törvény 
alapján  a szociális segélyben 
részesülők közösségi foglalkoz-
tatására készített 2020-as évi 
tevékenységi terv elfogadásáról;

141. sz. Határozat –  a Va-
dász utca aszfaltozására készí-
tett technikai kivitelezési terv 
elfogadásáról;

142. sz. Határozat – a 
szovátai közvilágítás felújítá-
sára készített technikai kivi-
telezési terv elfogadásáról;

143. sz. Határozat –  az in-
formációs kábelek földalatti 

vezetéke technikai kivitelezési 
tervének elfogadásáról;

144. sz. Határozat – a 
szovátai ivóvízszolgálat a 
Hosszú utcában történő meg-
hosszabbítása technikai kivite-
lezési tervének elfogadásáról;

145. sz. Határozat –  az idősek 
számára egy közösségi és sza-
badidő-központ technikai kivi-
telezési tervének elfogadásáról;

146. sz. Határozat – egyes 
szovátai belterületek felértéke-
lési jelentésének elfogadásáról;

147. sz. Határozat – a Szováta 
Város 2019. évi költségveté-
se módosítására vonatkozó 
407/16.12.2019-es Polgármes-
teri Rendelet elfogadásáról;

148. sz. Határozat – a 
Szováta Város területén a 
2020-2021-es tanévre vonat-
kozó oktatási hálózat tervé-

Simon Ildikó 
anyakönyvvezető 

0762201950 
– hívható hétvégén 

illetve ünnepnapokon is

nek elfogadásáról;
149. sz. Határozat – Pro 

Urbe-díjak odaítéléséről;
1. sz. Határozat – gyűlés-

elnök választásáról az elkö-
vetkező három hónapra;

2. sz. Határozat – a 2019 
évi költségvetés fejlesztési 
keretében a  év végén mu-
tatkozó hiány lefödéséről a 
költségvetés többleteiből;

3. sz. Határozat – a pol-
gármesteri hivatal működ-
tetésében valamint a fej-
lesztési keretben mutatkozó 
időszakos pénzügyi hiá-
nyok kiküszöböléséről;

4. sz. Határozat – a János-
mező utca 458 négyzetmé-
teres, a telekkönyvben C.F. 
54648-es számmal bejegyzett 
területének Szováta Város 
közterületbe foglalásáról;



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro
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Hotărârea nr. 136 – cu  cu 
privire la stabilirea impozitului 
pentru clădirile neîngrijite situa-
te în  intravilanul orașului Sova-
ta, în vederea aplicării prevede-
rilor art.489 alin.5 – 8 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completări-
le ulterioare, și punctul 168 din 
H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de apli-
care a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare;

Hotărârea nr. 137 – cu privi-
re la desemnarea d-nei Bartha 
Eva, având funcția publică de 
conducere de secretar general 
al unității administrativ-te-
ritoriale al Orașului Sovata, 
în calitate de coordonator al 
S.P.C.L.E.P. al Orașului Sovata; 

Hotărârea nr. 138 – cu privi-
re la aprobarea Regulamentu-
lui de instituire și administrare 
a taxei speciale de salubrizare 
în județul Mureș;

Hotărârea nr. 139 – cu pri-
vire la aprobarea decontării 
cheltuielilor de deplasare a ca-

Hotărârile
Consiliului Local

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt

Marţi – de la ora 11,00;

Simon Ildikó 
ofițer de stare civilă 

0762201950

drelor didactice din cadrul Li-
ceului Tehnologic „Domokos 
Kázmér” și Şcoala Gimnazială 
„S.Illyés Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 140 – cu privi-
re la aprobarea Planului Anual 
de Acțiune sau de lucrări de 
interes local, conform Legii 
nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, pe anul 2020;

Hotărârea nr. 141 – cu pri-
vire la aprobarea Proiectului 
Tehnic de Execuție „Asfaltare 
Strada Vânătorilor, Oraș Sova-
ta, jud. Mureș”;

Hotărârea nr. 142 – cu privire 
la aprobarea Proiectului Tehnic 
de Execuție „Reabilitare Iluminat 
public, Oraș Sovata, jud. Mureș”;

Hotărârea nr. 143 – cu privi-
re la aprobarea Proiectului Teh-
nic de Execuție „Construcții 
canalizații rețele subterane de 
transfer de informație”;

Hotărârea nr. 144 – cu pri-
vire la aprobarea Proiectului 
Tehnic de Execuție „Extindere 
rețea de apă potabilă, Str. Lun-
gă, Oraș Sovata, jud.Mureș”;

Hotărârea nr. 145 – cu privire 
la aprobarea Proiectului Tehnic 
de Execuție “Centru de zi de 
socializare și petrecere timpului 
liber pentru vârstnici, Oraș Sova-
ta, jud.Mureș”;

Hotărârea nr. 146 –cu privire la 
aprobarea Raportului de evaluare a 
unor proprietăți imobiliare situate 
în Sovata, județul Mureș;

Hotărârea nr. 147 – cu pri-
vire la aprobarea Dispoziţiei 
Primarului Orașului Sovata 
nr.407/16.12.2019, privind rectifi-
carea Bugetului Local al Orașului 
Sovata pe anul 2019;

Hotărârea nr. 148 – cu privire la  
aprobarea reţelei școlare de pe raza 
teritorială al Orașului  Sovata pen-
tru anul școlar 2020-2021;

Hotărârea nr. 149 – cu privi-
re la acordarea înaltei distincții 
“PRO URBE SOVATA”;

Hotărârea nr. 1 – cu privire la ale-
gerea noului președinte de ședință 
pentru următorii trei luni;

Hotărârea nr. 2 – cu privire 
la acoperirea definitivă din ex-
cedentul bugetului local a defi-
citului secţiunii de dezvoltare la 
sfârșitul anului 2019;

Hotărârea nr. 3 – cu privire la 
acoperirea golurilor temporare de 
casă ale secțiunii de funcționare și 
secțiunii de dezvoltare;                

 Hotărârea nr. 4 – cu privire la 
atestarea apartenenţei la dome-
niul public al orașului Sovata, a 
imobilului -strada Câmpul lui 
Ioan-, în suprafață de 458 m.p. 
înscris în C.F.54648-Sovata.

Orașul Sovata, aduce la 
cunoștiința persoanelor fizice 
și juridice că începând cu data 
de  1 ianuarie 2020, colectarea 
deșeului menajer și a deșeului 
similar, ( provenit din activități 
comerciale) se va efectua de 
către firma SC SYLEVY SA-
LUBRISERV SRL.

În conformitate cu contrac-
tul nr.983/16.04.2019,  înce-
pând cu data de 1 ianuarie 
2020, se instituie taxa specia-
lă de salubrizare.

Cuantumul taxei speciale 
de salubrizare, în conformi-
tate cu Hotărârea Consiliului 
Local nr. 139/19.12.2019 este: 

- 8,93 lei/persoană/lună,  
pentru utilizatorii casnici

- 436,05 lei/tonă, pentru uti-
lizatorii non casnici 

Taxa de salubrizare se va 
achita semestrial  în două rate, 
prima rată până la  31martie, 
pentru luniile ianuarie-iunie, 
iar a doua rată până la 30 sep-
tembrie pentru luniile iulie-
decembrie.

Taxa de salubrizare  se va 
fi achita la caseria orașului 
Sovata, online pe site-ul www.
primariasovata.ro, sau prin 
virament bancar.

În vederea calculării  taxei 
de salubrizare beneficiarii 

acestui serviciu, sunt obligați 
să depună declarație de im-
punere pentru stabilirea taxei 
de salubrizare. (formular ti-
pizat care se găsește la sediul 
instituției noastre.)

În cazul utilizatorilor cas-
nici, declarația de impunere 
pentru stabilirea taxei speci-
ale de salubrizare, se depune 
pentru fiecare unitate locativă 
deținută de către proprietar, 
fie că este locuită, fie că este 
închiriată altor persoane.

În cazul utilizatorilor non 
casnici, declarația de impune-
re pentru stabilirea taxei spe-
ciale de salubrizare, se depune 

pentru sediu și pentru 
toate punctele de lucru, 
în care se desfășoară 
activități economice.

În cazul nedepunerii 
decla-rației de impune-
re, taxa va fi stabilită din 
oficiu. 

Neachitarea la termen, 
a taxei speciale de sa-
lubrizare, atrage după 
sine calcularea și plata 
majorărilor de întârzi-
ere, în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

Colectarea,  trans-
portul și eliminarea 
deșeurilor generate de 
activități de amenajare 
sau reabilitare interioa-
ră a spațiilor, se va reali-
za în baza unui contract 
încheiat direct cu ope-
ratorul de salubritate.

Deșeurile menajere  și 
deșeurile similare pro-
venind din activități co-
merciale vor fi colectate 
și transportate separat.

Colectarea și trans-
portul deșeurilor se va 
realiza după următorul 
program (vezi pe pagina 
nr. 5): 

Despre colectarea și transportul deșeurilor
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Mi  történik a szovátai hulladékkal

Az utóbbi években nem egyszer tapasztalhattuk, hogy a köz-
beszédben megjelenik egy-egy újabb kifejezés, pontosabban más 
nyelvből átvett kifejezés, amit aztán egy beszédpanel részeként 
majdhogynem nap mint nap használunk anélkül, hogy utána-
néznénk, pontosan mit is jelent az a szó vagy szókapcsolat.

Manapság sokat hallunk az integrált hulladékgazdálkodásról. 
Hát tetézzük ezt még néhány mondattal, vegyük sorra (fordított 
sorrendben) ezeket a szavakat, hadd lám milyen jelentéssel bírnak!  

- Hulladék
    – mind az az anyag, amely számunkra fölöslegessé vált, 

tehát lehull; 
– bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, 

megválni szándékozik vagy megválni köteles; 
A hulladék termelője, birtokosa sok esetben maga dönt arról, 

hogy egy anyagot, tárgyat hulladéknak tekint-e vagy sem. Eb-
ből a szempontból számára mindegy, hogy milyen állapotban, 
milyen kukába kerül bele a termék. Ő szemétként tekint rá, és 
igyekszik a legrövidebb úton megszabadulni tőle.  

A hulladék valójában rosszul hasznosított nyersanyag. Elő-
fordul szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű formában, de most 
a továbbiakban a szilárd hulladékról beszélünk. A hulladékra 
nem csak úgy tekinthetünk, mint felesleges, semmire nem jó, 
hasznosíthatatlan anyagra, hanem mint értékes másodnyers-
anyagra, amelynek hasznosításával a Föld folyamatosan fogyó 
elsődleges nyersanyagkészlete kímélhető.

- Gazdálkodás
– az   a   céltudatos   tevékenység,   melynek   keretében   a   

rendelkezésre   álló   erőforrásokat a lehető legjobb eredmény 
megszerzése érdekében kívánjuk felhasználni; 

- Integrált
– átfogó;
– rendszerbe illesztő;

Na, most fussunk neki még egyszer ennek a szókapcsolatnak: 
- Integrált hulladékgazdálkodás

– a mindennapi tevékenységeink során fölöslegessé lett, 
fölöslegesnek nyilvánított anyagok másodnyersanyagként való 
felhasználása – a legjobb tudásunk szerint;

Hulladékról írtam és nem szemétről, pedig a köznapokban in-
kább szemétről beszélünk. Valójában ezt a két fogalmat nehéz 
konkrétan elválasztani egymástól. Nagyon sokan még a kom-
munális (azaz vegyes) hulladék szinonimájaként használják. 

Felfogás kérdése. 
Az egyik szerint szemét mindaz, ami szükségtelenné vált, és 

jobb mihamarább bármi módon szabadulni tőle. Ezzel a fel-
fogással küzdenünk kell, mert ennek is köszönhetjük az egész 
világon a környezetszennyezés mai állapotát. 

A másik szerint – és ez a hivatalos megfelelője a köznyelvben 
elterjedt szemét fogalmának – az úgynevezett maradék hulla-
dék, ami elégetésre (akár energetikai hasznosítás útján is) vagy 
lerakásra kerül, mert nem mindent lehet újrahasznosítani. 

Hát ennyit az értelmezésről. Ezt kell tudni, amikor úgy álta-
lában a szemétről hallunk. A továbbiakban pedig arról ejtsünk 
szót, hogy mi történik a szovátai hulladékkal.

Az új évben némi változás történt. 
Az általunk szelektíven (tehát válogatva) gyűjtött hulladék kék 

(karton és papír), sárga   (műanyag, fém) vagy zöld (üveg)  ku-
kákba kerül. A kukákba helyezett hulladék új elszállítási programja 
román nyelven az  5., magyar nyelven a 7. oldalon található.

Még 2008-ban a szovátai önkormányzat betársult egy megyei 
projektbe, ami azt jelenti, hogy 102 település létrehozott egy in-
tegrált hulladékgazdálkodással foglalkozó egyesületet, aminek a 
neve ADI Ecolect Mures (az ADI Ecolect  Mures valójában egy 
országos ADI Ecolect program megyékre bontott, önállóan mű-
ködő része). Az egyesület egy megyei hulladékgazdálkodási ter-
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ZONA I

- str. Trandafirilor;
- str. Bradului + Restaurant 
Dracula + Lacul Ursu + La-
cul Aluniș + Lacul Negru;
- str. Vulturilor,
- str. Zorilor + hotel Danubius;
- cart. M Eminescu;
- cart. Florilor;
- cart. Petőfi Sándor;
- cart. Bekecs,
- curtea Primăriei + At. Şcolii;

Deșeuri menajere: 
Luni – Miercuri – Vineri – 
Sâmbătă

Deșeuri selective: 
- Luni: Cartoane și hârtii 
(albastru)
- Miercuri: Peturi (galben)
- Joi: Sticlă (verde)

ZONA II

- str. Principală (de la Penny 
– str. Salcâmului);
- str. Gara Mică;
- str. Salcâmului;
- str. Reștadului;
- str. Fagului;
- str. Dealul Rotund;
- str. Lungă;
- str. Liniștei;
- Grădinita (str. Liniștei); 
- str. Stejărișului;
- str. Privighetorilor;
- str. Pârâului;
- str. Ghioceilor;
- str. Răchiței;
- str. Câmpul lui Ioan;
- str. Dealul Ferăstrăului;
- str. Căprioarei;
- str. Câmpului;
- Şcoala Săcădat;

- str. Vânătorilor;
- str. Lanului 1;
- str. Căpeți;
- str. József Attila;
- str. Lungă + str Lanului 2 – 
înainte de calea ferată;
- str. Lungă – spre Festékes;
- str Lungă – spre Truța – 
după calea ferată – dreapta;
- str. Căpeți 2 (sub Viaduct);
- str. Iszujka;
- str. Muntelui 1;
- str. Szilváspatak;
- str. Muntelui 2 – sub Viaduct;
- str. Lungă – unde se în-
toarce autobuzul –Todoran;
- str. Căpeți Sus 1 – Chirteș 
Dumitru;
- str. Căpeți Sus 2 – Lakatos 
Ödön;
- str. Căpeți Sus 3 – Chirteș 
Florin;

Deșeuri menajere:
- Marți 

Deșeuri selective: 
- Miercuri: Cartoane și hâr-
tii (albastru)
- Vineri:  Peturi (galben)
- Sâmbătă:  Sticlă(verde)

ZONA III

- str. Sportului;
- str. Maistrului; 
- str. Rozelor;
- str. Izvorului;
- str. Cerbului;
- str. Câmpul Mic;
- str. Verii;
- str. Plopilor;
- str. Stâna de Vale;
- str. Stelelor;
- str. Arinului;
- str. Soarelui;
- str. Tivoli;

- str. Cireșului;
- str. Libertății (și spre 
Muntele de sare);
- str. Bradului 2; 
- str. Lacului 1 – Márton Csilla;
- str. Ghera;
- str. Lacului 2 – spre fosta 
casa Pionerilor;
- str. Lalelelor;

Deșeuri menajere:
- Joi

Deșeuri selective: 
- Luni: Cartoane și hărtii 

(albastru)
- Miercuri: Peturi (galben)
- Joi: Sticlă (verde)

ZONA IV

- str. Principală (de la Penny 
– str Primăverii);
- Şcoala gen SIL + Sala de 
sport SIL + Grădinița de 
scurtă durată;
- Clădire Smurd + Depozit 
Comunal;
- str. Primăverii;
- str. Teilor;
- str. Câmpul Sărat;
- Spitalul Orășenesc; 
- str. Coasta Reștadului;
- str. Dealul Mestecănișului;
- str. Bisericii;
- Internat Liceu;
- Grădiniță de lânga liceu
- Liceu;
- Cămin Cultural;
- str. 22 Decembrie;
- str. Ciocârliei (până la pod)
- str. Sebeșului (până la pod)
- str. Lupului;
- str. Fabricii;
- str. Orotva;
- str. Vapas;

- str. Gara Mare;
- Piață Săptămânală;
- Casă mortuară Orășenesc;
- Creșă și Bibliotecă;
- Bază Sportivă teren fotbal;

Deșeuri menajere: 
- Luni

Deșeuri selective: 
- Marți: Cartoane și hărtii  
(albastru)
- Joi: Peturi (galben)
- Vineri: Sticlă (verde)

ZONA V

- str. Praidului;
- Şcoală Gen. 3; 
- str. 1 Mai; 
- str. Sebesului (de la pod – 
str. 1 Mai);
- str. N. Bălcescu;
- str. Ciocârliei (de la pod – 
str. 1 Mai);
- str. Scurtă;
- str. Morii;
- str. Ulmului;
- str. Iuhodului;
- str. Nouă;
- str. Mierlei;
- str. Minei 1 – lângă pod  + 
Hochland;
- str. Zonă Industrială;
- str. Ilieși;
- str. Minei 2 – fostă groapă;
- Cămin cultural Ilieși; 
- Casa mortuară Ilieși; 

Deșeuri menajere:
- Marți 

Deșeuri selective: 
- Marti: Cartoane și hârtii 
(albastru)
- Joi: Peturi (galben)
- Vineri: Sticlă (verde)

Program de colectare și transport al deșeurilor
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Szováta Város Önkormányzata ezúton tájékoz-
tatja a magán és jogi személyeket arról, hogy 2020. 
január 1-től a háztartási hulladékok begyűjtését az 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL végzi. 

A 983/16.04.2019-es szerződés értelmében 2020. 
január 1-től speciális szemétbegyűjtési díjat szá-
mítanak fel, amely a 139/19.12.2019-es tanácsha-
tározat értelmében a következőképpen alakul: 

- 8,93 lej / fő / hónap – lakossági 
- 436,05 lej/tonna –  intézményi, vállalati
A szemétbegyűjtési díjat két részletben lehet ki-

fizetni a következőképpen:
- az első részletet március 31-ig kell kifizetni, a 

januártól júniusig terjedő hónapokra;
- a második részletet szeptember 30-ig kell kifi-

zetni, a júliustól decemberig terjedő hónapokra;
A szemétbegyűjtési díjat Szováta Város Ön-

kormányzatának pénztárában, illetve a www.
primariasovata.ro weboldalon vagy banki át-
utalással lehet fizetni.

A szemétbegyűjtési díj kiszámításához a szol-
gáltatás kedvezményezettjeinek adóbevallást kell 
benyújtaniuk a díj megállapításához (egy stan-
dard formanyomtatvány, amely intézményünk 
székhelyén található).

A háztartási hulladék esetén a speciális díj meg-
állapításához szükséges adóbevallást minden  la-
kásra be kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a 
tulajdonos lakja vagy bérbe van adva a lakás.

A kereskedelmi tevékenységet folytatók esetén, 
a speciális díj megállapításához a tulajdonos a 
székhelyet és minden tulajdonában levő munka-
pontot be kell jelentsen, amelyen kereskedelmi 
tevékenység zajlik.

Az adóbevallás elmulasztása esetén az adót a 
hivatal állapítja meg. 

A kifizetés határidejének be nem tartása késedel-
mi díjjal jár.

Az építkezések, illetve a felújítási munkálatok 
során keletkező törmelékek, hulladékok össze-
gyűjtése, szállítása közvetlenül a szemétgyűjtő 
vállalattal kötött szerződés alapján történhet.

A kereskedelmi tevékenységek során keletkező 
hulladékokat külön-külön gyűjtik és szállítják.

A hulladékgyűjtés és -szállítás a mellékelt prog-
ram szerint történik. 

A  program a 7. oldalon található.

Önkormányzati tájékoztató

vet dolgozott ki és annak kivitelezésére uniós pályázatokon  nyert 
finanszírozást. Korábban a megyében több településnek – így 
Szovátának is – volt szemétlerakó telepe. Ezeket uniós nyomásra 
sorra fel kellett számolni, igazodni kellett az uniós szabványok-
hoz. persze, nem egyik napról a másikra. A szovátai szeméttelep 
bezárására 2013-ban került sor. Városunkban átlagban 200-250 
tonna hulladék gyűl össze havonta. Tehát kiszámolhatjuk, hogy 
az elmúlt hat év alatt hány ezer tonna szeméttől mentesült ez a 
település. Persze, ennek ára van, hiszen ennek van egy útja. Ez 
az út a szelektív gyűjtéstől egy balavásári átrakodó állomáson ke-
resztül a kerelőszentpáli lerakó állomásig tart. Sőt az újrahaszno-
sítható anyagok az újra feldolgozó vállalatokig jutnak. Begyűjtés 
elszállítás, átrakodás, válogatás, elhelyezés a megyei lerakóban – 
ez mind költséggel jár, s ez benne foglaltatik a a magán- illetve 
jogi személyekre kirótt szemétdíjban. De az előnyök mellett ára 
van a közös gazdálkodásnak az egységes szemétárakban is. 

Két egységes lakossági ár van: a vidéki körzetben olcsóbb, 
mint a városi körzetben.

A társulási szerződés szerint „Ahhoz, hogy a köztisztasági szol-
gáltatás megszervezése az összes területi-közigazgatási egységben 
megvalósulhasson, a finanszírozási kérelemben felvállalt módon, 
valamint, ahhoz, hogy a szolgáltatás integrált rendszerként mű-
ködhessen, úgy pénzügyi mint működési szempontból, az ADI 
Ecolect társulásban részt vevő területi-közigazgatási egységek 
nem hosszabbítják meg az érvényben lévő irányítás átruházására 
vonatkozó/ szolgáltatási /koncessziós szerződések időtartamát. A 
társulási szerződés időtartama alatt (30 év), a Helyi Tanácsok nem 
köthetnek szerződéseket vagy más jogi ügyleteket harmadik féllel.”

Decemberben járt le az önkormányzat szerződése a helyi 
Közüzemek RT-vel (Servicii Tehnice Comunale S.A) a sze-
métgyűjtési-elszállítási szolgáltatásra vonatkozóan, így aztán 
a továbbiakban alkalmazkodnia kell a társulási szerződésben 
előírtakhoz (a többi 101 település már 2019 nyarán beindította 
ezt a programot). Már nem maga keres szolgáltatót, hiszen a 
köztisztasági szolgáltatásokat alkotó tevékenységek irányítása a 
Közösségi Fejlesztési Társulás tagjainak felelősségébe tartozik, 
és az átruházott irányítás formájában valósul meg, az ebből a 
célból szervezett közbeszerzési eljárások következtében az üze-
meltetőknek odaítélt átruházási szerződések alapján.

Tehát a társulás (ADI Ecolect ) maga hirdetett versenytárgyalást 
erre a szolgáltatásra (a gyűjtési-szállítási tevékenységek). A nyer-
tes pedig egy marosvásárhelyi cég, a SC SYLEVY SALUBRISERV 
SRL, amely el is kezdte tevékenységét városunkban. 

A szolgáltatás díjának kifizetése mostantól kezdve más mó-
don történik, mint a korábbiakban. Az adókkal és helyi illeté-
kekkel együtt fizethetjük ki. Ez azt jelenti, hogy egy alkalommal 
az egész évit előre március 31-ig, vagy két részletben, azaz felét 
március 31-ig, a másik felét pedig szeptember 30-ig. 

Figyelem: A fizetés késlekedése kamatszámítással jár. 
Ugyanakkor minden lakás tulajdonosa köteles hat hónapon 
belül az önkormányzatnál egy nyilatkozatot (típusnyom-
tatványt) kitölteni (mellékelve a személyazonossági igazol-
ványa másolatát) a háztartásban lévő személyekről. A jogi 
személyek szintén kötelesek egy nyilatkozat kitöltésére az 
általuk generált szemét mennyiségére vonatkozóan.
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Mint a programból látható immár a különböző kukák tartal-
mát nem keverik, nem öntik egyazon helyre, hanem a szelek-
tíven gyűjtött szemét külön-külön kerül elszállításra.

Folyamatban van az új szemeteskukák kiosztása, hogy való-
ban szelektíven lehessen gyűjteni a különböző hulladékokat. 

Szovátai Hírmondó, 189. szám 2020. január

- Parajdi út;
- 3-as Számú Iskola; 
- Május 1 utca;
- Sebesd utca (a hídtól – 
Május 1 utcáig);
- N. Bălcescu utca;
- Pacsirta utca (a hídtól – 
Május 1 utcáig);
- Kurta utca; 
- Malom utca; 
- Szilfa utca; 
- Juhod utca; 
- Új utca; 
- Rigó utca; 
- Bánya utca 1 – a hídnál + 
Hochland
- Ipartelep;
- Illyésmező;
- Bánya utca 2 – régi sze-
méttelep;
- Művelődési Ház –Illyésmező; 
- Ravatalozó – Illyésmező; 

Háztartási szemét: 
- Kedd

Szelektált szemét: 
- Kedd: Karton és papír (kék)
- Csütörtök: Műanyag (sárga)
- Péntek: Üveg (zöld)

- Rózsák útja;
- Fenyő utca + Dracula 
vendéglő + Medve-tó + 
Mogyorósi-tó + Fekete-tó;
- Sas utca;
- Hajnal utca + Danubius; 
- M Eminescu lakótelep;
- Virág lakótelep;
- Petőfi Sándor lakótelep;
- Bekecs lakótelep;
- Városháza + Isk. Műhely;

I-es ZÓNA

Háztartási szemét: 
Hétfő – Szerda – Péntek – 
Szombat

Szelektált szemét: 
- Hétfő: Karton és papír (kék)
- Szerda: Műanyag (sárga)
- Csütörtök: Üveg (zöld)

- Fő út (Penny – Akác u.);
- Kisállomás utca;
- Akác utca;
- Restád utca;
- Kisbükk utca;
- Kerekdomb utca;
- Hosszú utca;
- Csendes utca;
- Napközi óvoda (Csendes u.); 
- Tölgyes utca;
- Fülemüle utca;
- Patak utca;
- Hóvirág utca;
- Rakottyás utca;
- Jánosmező utca;
- Fűrészdomb utca;
- Őzike utca;
- Mező utca; 
- Szakadáti Iskola;

II-es ZÓNA

- Vadász utca; 
- Vetés utca 1;
- Kopac utca;
- József Attila utca;
- Hosszú utca + Vetés utca 
2 – a vasútig;
- Hosszú utca – Festékes felé;
- Hosszú utca – Truta felé – 
a vasút után jobbra;
- Kopac utca 2 (Viaduktnál)
- Iszujka utca;
- Hegy utca 1;
- Szilváspatak utca;
- Hegy utca 2 – Viaduktnál;
- Hosszú utca – városi busz 
végállomás –Todoran;
- Felső Kopac utca 1 – 
Chirteș Dumitru;
- Felső Kopac utca 2  –  La-
katos Ödön;
- Felső Kopac utca 3 – 
Chirteș Florin;

Háztartási szemét: 
- Kedd

Szelektált szemét: 
- Szerda: Karton és papír (kék)
-Péntek: Műanyag (sárga)
- Szombat: Üveg (zöld)

III-as ZÓNA

- Sport utca; 
- Mester utca;  
- Rózsa utca; 
- Csorgó utca;
- Szarvas utca; 
- Kicsimező utca; 
- Nyár utca; 
- Nyárfa utca; 
- Patakmajor utca; 
- Csillag utca; 
- Éger utca; 

Háztartási szemét: 
- Csütörtök

Szelektált szemét: 
- Hétfő: Karton és papír (kék)
- Szerda: Műanyag (sárga)
- Csütörtök: Üveg (zöld)

IV-es ZÓNA
- Fő út (Pennytől – Tavasz u.)
- SIL Ált. Isk. + Sportcsar-
nok + Óvoda;
- SMURD + Városgazdál-
kodás telephelye;
- Tavasz utca;
- Hársfa utca;
- Sómező utca;
- Kórház 
- Restádalja utca; 
- Nyírdomb utca; 
- Templom utca; 
- Líceumi bentlakás;
- Templom utcai óvoda;
- DK Líceum 
- Művelődési Otthon;
- December 22 utca; 
- Pacsirta utca (a hídig);
- Sebesd utca (a hídig);
- Farkas utca; 
- Gyár utca; 
- Soványorotvány utca;
- Vápás utca; 
- Nagyállomás utca; 

Háztartási szemét: 
- Hétfő

Szelektált szemét: 
- Kedd: Karton és papír (kék)
- Csütörtök: Műanyag (sárga)
- Péntek: Üveg (zöld)

V-ös ZÓNA

- Hetipiac;
- Ravatalozó;
- Bölcsőde és Városi könyvtár;
- Sporttelep;

- Nap utca; 
- Tivoli utca;
- Cseresznyés utca; 
- Szabadság utca (és a Sóhegy);
- Fenyő utca 2; 
- Tó utca 1 – Márton Csilla;
- Géra utca;
- Tó utca 2 – a Pionírház felé
- Tulipán utca;

Szolgáltatónak (SC SYLEVY SALUBRISERV SRL) hatvan nap 
áll a rendelkezésére, hogy kiossza lakosságnak ezeket.

A felújítási-, építkezési hulladék, kicserélt bútor elszállítására 
külön egyéni megállapodásra van szükség a szállítóval, amely a 
következő telefonszámon érhető el: 0745 233 290

Szemétszállítási program
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PRO URBE-díjak átadása a Városházán

A Pro Urbe díjat Szováta Város Önkormányzata a kétezres évek 
elején alapította azon személyek elismerése és kitüntetése céljával, akik 
a sport, a kultúra, a szociális munka terén vagy bármilyen más 
közösségszervező, Szovátát segítő tevékenységükkel kiemelkedőt 
tettek a városért, szebbé, jobbá, gazdagabbá tették Szováta város életét. 

December 18-i soros ülésén Szováta Város önkormányzatá-
nak képviselő testülete döntött arról, hogy Pro Urbe-díjjal kö-
szöni meg két nyugalmazott pedagógus munkáját. 

A kitüntetéssel az önkormányzati képviselők tulajdonképpen 
a szovátaiak nevében is tisztelegtek a város közéleti és kulturális 
életének két jelentős személyisége előtt. 

Az évzáró ünnepi tanácsülés keretében szervezett díjátadó-
ra 2019. december 19-én került sor a Városháza dísztermé-
ben. „Egy élhető, fejlődő és folyamatosan virágzó városban 
minden ágazat létezése és működése egyformán fontos: a 
gazdaságé, az iparé, az egészségügyé, az oktatásé és ugyan-
úgy a kultúráé, amely napfény a szürke hétköznapokban” – e 
szavakkal köszöntötte Fülöp László, Szováta polgármestere, 
a kitüntetetteket, és adta át az őket megillető díszoklevelet, 
díszérmét és a Képek Szovátáról című monográfiát. 

 Az esemény igazi ünnepi hangulatát Cuzic Bianca zongora-
játéka, Szász Teréz és Király Ágnes szavalata, valamint az Inter-
mezzo Kamarakórus áldása teremtette meg. 

Pro Urbe, tehát „a Városért”... Márpedig a Város 
mi vagyunk. Mi, a lakói. Akik itt éltünk, akik itt 
élünk. Akik úgy érezzük, hogy idetartozunk. Azok, 
akik jelenlétünkkel, munkánkkal, hagyományaink-
kal, életvitelünkkel, törekvéseinkkel alakítottuk ezt 
a földrajzi környezetet. Többé tettük, mint utcák 
és házak kanyargó sora, egymást érő autók színes 
forgataga, járdát betöltő emberek sokasága. „A Vá-
ros” tulajdonképpen emberi közösség, amely ezernyi 
szállal kötődik egybe, és ennek az emberi közösség-
nek oltalmat nyújtó menedéke, otthona. 

A díj jelen esetben nem egy versengés eredményé-
nek visszatükröződése. Nem azt jelzi, hogy akinek 
adják, az lenne a győztes, mert maga mögé utasítot-
ta a vert mezőnyt, mint egy elsőként célba érő futó.

Ez a díj elismerést jelent. Amolyan visszajelzés, 
hogy „láttuk ám, mit tettél, bizony figyelmünkkel 
követtünk igyekezetedben, és méltányoljuk munká-
dat, küzdelmedet, eredményeidet”.

Ez a díj, amolyan köszönetnyilvánítás. A Városé. 
A miénk. Köszönet azért, amit a városért, tehát ér-
tünk tettek!

Molnos Ferenc

„A kórusmuzsika népszerűsítéséért, az Intermezzo Ka-
marakórus élén elért nagyszerű kórusvezetői eredmé-
nyeiért, valamint azért, mert  a Szovátai Tavaszi Kórus-
fesztivállal hagyományt teremtett, továbbá városunk jó 
hírnevét Kárpát-medence szinten öregbítette Fülöp Judit 
karnagynak Szováta Város Önkormányzatának Képviselő 
Testülete PRO URBE-DÍJAT adományozott.”
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Sárarany

Kezeid közt a sár: arany,
S még értékesebb bronzzá válik.
Alacsony talapzaton állva
emberek közt embernek számít.

Embert s emberséget róttál
agyagba, ércbe, kőbe, fába,
önmagaddal s anyagaiddal
sohasem küzdöttél hiába.

Formát s jellemet mintáztál
arcvonásban és tekintetben.
Így néznek ránk méretes szobrok
s kisplasztikák kis szegeletben.

Személyiség és kisember
belefér minden anyagodba,
felelős műgond és szeretet
honol válladon s tarsolyodban.

Szülőföld agyaga s köve,
kendermagos kemény andezit,
megcsillogtatja kezed nyomán
mélyen plántált ős-erényeit.

Műveid közt, honi tájon,
járj utadon völgyön és hegyen,
s új hajtásként, újra és újra,
műtermedben sárarany terem.

2019. december 
  Németh János

(Bocskay Vince hetvenéves)

„Több évtizedes színházszervező munkájáért, az álta-
la rendezett sok-sok sikeres előadásért, valamint közös-
ségépítő tevékenységéért Kovács Ibolya Katalin szovátai 
polgárnak Szováta Város Önkormányzatának Képviselő 
Testülete PRO URBE-DÍJAT adományozott.”
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 Az Európai Bizottság asztalán a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés

A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeménye-
zés támogatói nyilatkozatai már jó ideje összegyűltek, de az 
RMDSZ és a FUEN már korábban jelezte, hogy csak az új Eu-
rópai Bizottság felállása után regisztrálják az aláírásokat, mert 
ellenséges környezetben nem akarták a lehetőséget elpuskázni. 
Több reménnyel vannak az új Bizottsággal szemben. 

A regisztráció végül ez év január 10-én megtörtént.
Az RMDSZ által kezdeményezett, a FUEN által koordinált 

aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a rendelkezésre álló 
egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 
uniós tagállam szakhatóságai 1 128 385-at hitelesítettek. Eze-
ket láttamozta az Európai Bizottság, amely egy közleményt is 
kiadott erről. 

„A nemzetközi szakértői csoportunk rengeteget dolgozott 
azon, hogy a Minority SafePackben foglaltakat úgymond lefor-
dítsa jogi szaknyelvre, azaz konkrét törvénykezdeményezéseket 
fogalmaztunk meg. Ezeket a jogszabályokat mutatjuk be ezen a 
találkozón. Számunkra ez kulcsfontosságú, hiszen egészen más 
konkrét szakpolitikai intézkedésekről tárgyalni, mint csupán 
elvileg beszélni a javasolt kilenc intézkedésről.” 

„A több mint hetven oldalas javaslatcsomagunkat fontosabb 
elemeit november 28-án mutattuk be Strasbourgban, az Euró-
pai Parlamentben. 

Lithuania
Latvia
France
Spain  
Bulgaria 
Sweden 
Portugal 
Hungary 
Austria  
Romania 
Croatia  
Malta  
Luxembourg 
Denmark 
Cyprus  
Finland 
Estonia  
Greece  
United Kingdom 
Belgium 
Germany 
Slovenia 
Poland  
Italia  
Slovakia 
Ireland  
Netherlands 
Czech Republic 

18990
6661
7295

48626
20544

1795
110

527686
8401

254871
16808

36
95

11736
35

3759
587

2888
1664

928
17493

6168
25422
78396
63272

271
3213

635

Number of valid 
statements of support

Total number of 
signatories
   1128385

„Az aláírások regisztrálását, 
amit eredetileg december 3-ra 
terveztünk, az EB kérésére 
halasztottuk. Ők kértek arra 
novemberben, hogy várjuk 
meg az új Bizottság hivatalba 
lépését és a munka beindu-
lását, annak érdekében, hogy 
javaslatainkat majd személyes 
találkozón mutathassuk be a 
biztosoknak és főigazgatók-
nak. Az aláírások hitelesítését 
követően ugyanis legtöbb egy 
hónapon belül ezt a megbe-
szélést meg kell szervezni, te-
hát esetünkben február 9-ig. 
Azért döntöttünk a halasztás 
mellett, hogy magas szintű ta-
lálkozó jöhessen létre egyfelől 
a kezdeményezőbizottság és a 
FUEN, másik oldalon pedig 
az EB képviselői között, vagy-
is végre, nyolc év után legyen 
érdemi párbeszéd az őshonos 
kisebbségek jogairól. Közben 
január elsejétől változott a 
polgári kezdeményezések sza-
bályzata: kedvezőbb feltételek 
nyílnak kezdeményezésünk 
számára – például három hó-
nap helyett fél éve lesz dön-
teni a Bizottságnak javaslata-
inkról, ami azt is jelenti, hogy 
alaposabb elemzésre, több 
tárgyalásra, erőteljes lobbira 
van lehetőség. Ugyanakkor az 

Európai Parlamentben szélesedik ki a lehetőségek köre a ple-
náris vita megszervezésével.” – nyilatkozta a Maszolnak Vincze 
Loránt,  RMDSZ EP-képviselője, a FUEN elnöke. 

Kérjük, hogy az Európai Tanács ajánlatot fogalmazzon 
meg az Unió nyelvi és kulturális sokszínűségének megőr-
zése és népszerűsítése érdekében. A tagállamokban élő ki-
sebbségek számára határozzon meg oktatásügyi, kulturális 
és nyelvhasználati közpolitikákat. 

A tervezet intézkedéseket ír elő az anyanyelvi oktatás terén 
is, mind az intézményrendszert, mind pedig a speciális tan-
könyveket és tanterveket illetően. 

Pénzügyi támogatást kér a kisebbségi médiának, és garan-
ciát a kisebbségi kultúrához való hozzáférés biztosítására. 

A jogszabály-javaslat, amennyiben elfogadásra kerül, eu-
rópai szintű garanciát jelentene az anyanyelvhasználatra 
a közigazgatásban is, előírja például a hivatalos okiratok 
anyanyelven történő közlését, de az igazságszolgáltatásra, 
a közszolgáltatások rendszerére és a fogyasztóvédelemre is 
kiterjed. 

Ellenőrző mechanizmust vezetne be, amely arra kötelezné 
a tagállamokat, hogy betartsák a kisebbségvédelem terén 
elfogadott jogszabályokat. 

EU-s alapokat különítene el az anyanyelvhasználat elő-
segítésére az EU kohéziós alap kiterjesztése által. A terve-
zet ugyanakkor a strukturális és a befektetési alap előírá-
sainak módosítását is kéri. A módosítás eredményeként a 
kisebbségi régiókra külön figyelmet fordítanának az EU-s 
finanszírozás odaítélésekor. Az összegeket innovációra, in-
tegrációra, gazdasági fellendítésre, a többnyelvűség népsze-
rűsítésére és területfejlesztésre lehetne fordítani. 

A javaslat értelmében ugyanakkor létrehoznák a Nyel-
vi Sokszínűség Európai Központját. Az újonnan létrejött 
központ monitorizálást végezne, szaktanácsadást és hát-
téranyagot szolgáltatna az Európai Unió intézményeinek és 
tagállamainak, a nyelvi sokszínűség népszerűsítése és védel-
me érdekében. 

Uniós kutatást kezdeményez, amelynek célja felmérni az 
őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek társadalmi és gazda-
sági hozzájárulását. 

A jogszabály-javaslat az állampolgársággal nem rendelke-
ző őshonos kisebbségek számára is jogegyenlőséget kér. 

Nem utolsó sorban szabad hozzáférést biztosítana a ki-
sebbségi régiókban az anyanyelvi audio-vizuális média- és 
digitális tartalmakhoz.” 
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A szovátai RMDSZ karácsonyi jótékonysági akciója

Az RMDSZ szovátai 
szervezete második 
alkalommal szervezte 
meg karácsonyi jó-
tékonysági akcióját. 
December 24-én lelkes 
kis csapat járta az utcá-
kat, hogy a  Domokos 
Kázmér Gimnázium és 
Szakközépiskola kony-
hájának finom főztjét 
eljuttassák olyan em-
berekhez, akiknek nem 
igazán jut az ünnepből 
– még talán család sem, 
netán otthon sem.

Míg az előző évben a 
szervezet tagjai 50 sze-
mélynek tudtak ünne-
pi vacsorát vinni, ad-
dig ez alkalommal 85 
magányosan élő vagy 
nehézsorsú családban 
élő személyek számára 
sikerült ünnepi vacso-
rát eljuttatni.

Sokat jelent nekik – 
és nekünk is –, hogy 
ilyenkor gondolunk rá-
juk és támogatjuk őket.

Ahogy ők sem, mi 
sem felejtjük el azokat 
a pillanatokat, amikor 
csendben, szótlanul át-
vették csomagjukat, és 
hálás tekintettel, nem 
egyszer könnyes szem-
mel ránk néztek.

Jó érzés tölt el, hogy 
megtehettük, hogy 
adományainkkal év-
ről-évre egyre több 
rászorulónak segíthet-
tünk. Talán hozzájá-
rultunk ahhoz, hogy 
ők is megélhessék a 
felebaráti szeretetet 
örömét és a karácsony 
szentségét. Talán tud-
tunk egy mosolyt is 
varázsolni az arcukra.

Dávid Katalin

Csend, nyugalom, béke a házban. Vidáman duruzsoló 
tűz a kályhában. A szobában szépen terített ünnepi asztal.  
A sarokban díszes karácsonyfa. Ágán színes gyertya ég, 
alatta ajándékcsomagok. Mellette félkörben áll a család. 
Némán és ünnepélyesen. Telve a szívük szeretettel. Aztán 
megtörik a csendet, együtt énekelik a Mennyből az an-
gyal-t, s már lehet szólni, lehet csomagot bontani, meg-
csodálni és köszönni az ajándékot. Lehet örülni a gyerme-
kek csillogó szeme láttán, lehet örülni a mások örömének. 
Aztán asztalhoz ül a család, s mint áldozáskor az ostyát, 
magába fogadja a gőzölgő finom vacsorát.

Valahogy így emlékezünk a karácsonyestére. A minden-
kori karácsonyesték, amikhez ragaszkodunk.

Nem mindenkinek adatik ez meg. Sokaknak hiányzik 
egy-két összetevő, hogy számukra is meglegyen a kará-
csonyi hangulat. 

Gondoljunk rájuk is karácsonykor! Próbáljunk tenni 
azért, hogy nekik is legyen bár egy pici karácsonyuk!

molnos

Az önkormányzat szociális osztályának munkatársa kéz-
besítette a Caritas „Egymillió csillag a szegényekért” el-
nevezésű adománygyűjtő akciójának bevételéből vásárolt 
k a r á c s o ny i 
é le lmiszer-
csomagokat 
az ünnepek 
előtt.

K ö s z ö n e t 
illeti a szer-
vezet alázatos 
m u n k á j á t , 
kezdeménye-
zéseit és jótet-
teit, valamint 
k ö s z ö n e t 
azon szemé-
lyeknek, akik 
az októberi 
gyertyagyúj-
táson jelen 
voltak és ado-
mányoztak.

A Caritas szeretetcsomagjai
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A kultúra valójában olyan megfoghatatlan dolog, 
mint a fiatalság. Hiszen tudja valaki, hogy egy adott 
személy milyen életkortól nem számít fiatalnak? 

A kultúráról azt tudjuk, hogy a közösségi szokások 
és hagyományok hozzá tartoznak, de emellett az iro-
dalommal, a zenével, a képzőművészettel, az építé-
szettel és minden ember által létrehozott kreációval is 
szoros összefüggésben van. 

A fiatalság pont olyan, mint a kultúra! Hiszen meg 
tudja valaki határozni, hogy a slam poetry, a hagyo-
mányos vers és a rap szöveg között melyik tartozik 
jobban a kultúrához?

A fiatalság és a kultúra közelebb áll egymáshoz, 
mint azt hinnénk. Annak ellenére, hogy vannak olyan 
kijelentéseink, hogy a „fiatalság kortalan” meg, hogy 
a „kultúra határtalan”, ezek a kifejezhetetlen dolgok 
valahol kereszteződnek! Ha nem így lenne, akkor az 
előadásokon nem lennének fiatalok, a könyvkiadó 
vállalatok összeomlanának, mert elvileg a fiatalok 
már könyveket sem olvasnak, no meg a zeneipar is 
befuccsolna, és mindenki tényleg csak telefonozna. 

A két megmagyarázhatatlan jelenség mellett, abban 
viszont egyet értünk, hogy a magyar kultúra nélkül 
mi sem vagyunk. Mert ehhez hozzá tartoznak a ver-
seink, regényeink, a töltött káposzta, a néptánc, a 
makacs székely vér, no meg a medve is! De mindezek 
mellett a magyar kultúra dala, a Himnusz is. A Him-
nuszt 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc. És 
nincs olyan magyar ember, aki ne tudná sorait. 

A Szovátai Ifjúsági Szervezet a lehetetlenre vállalko-
zik a kultúra napján: megpróbálja összefonni fiatalsá-
got a kultúrával és programot szervez: méghozzá felol-
vasó estet a fiataloknak és az örök fiataloknak. Hiszen 
nyelvünk a magyar kultúra öröksége. Ezt az örökséget 
pedig úgy lehet ápolni, ha minél többet alkalmazzuk. A 
felolvasó esten ezt elég becsületesen lehet alkalmazni!

Minden olyan személyt, akinek van egy számára 
kedves idézet, vers vagy akár saját költemény, és úgy 
gondolja, hogy kávét szürcsölve megosztaná a hallga-
tósággal, azt szívesen látjuk a

Kicsi Gomba étterembe 2020. január 22-én délután 
18:00 órától!

Mindenki el akarja érni a mai fiatalságot, csak azt 
nem tudja, hogyan tegye azt. Mi sem tudjuk, de pró-
bálkozunk és ötletelünk. De legfőképpen nem adjuk 
fel, mert tudjuk hogy a kultúra örök fiatal marad, 
ahogyan a fiatalok is határtalanok. 

Farkas Júlia D. 

CoolTúra

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított 
polgári kezdeményezését hat év pereskedés után jegyezte 
be az Európai Bizottság. A jogi eljárásban a magyar kor-
mány szakértői nyújtottak hathatós támogatást. A leg-
kevesebb egymillió támogató aláírást hét uniós ország-
ból kell összegyűjteni legkésőbb május 7-ig. A sikeres 
aláírásgyűjtés nyomán a bizottságnak, illetve az Európai 
Parlamentnek a nemzeti, kulturális sajátosságokkal ren-
delkező régiók – mint amilyen Székelyföld is – kiemelt 
támogatását biztosító jogszabályt kell megalkotnia..

A polgári kezdeményezés tétje, hogy Európa hagyo-
mányos nemzeti közösségeinek – köztük a határon túli 
magyarságnak – lesznek-e a jövőben olyan erőforrásaik, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a saját kultúrájukat, 
identitásukat a szülőföldjükön tudják megőrizni.

Az Európai Unió Bíróságának kedvező ítélete azzal a 
nagyon fontos hozadékkal is járt, hogy a „nemzeti régiót”, 
mint jogi fogalmat beemelte az uniós jogi szótárba. Ezál-
tal megnyitotta az utat e régiók számára, hogy további, 
a saját érdekeiket szolgáló jogi és politikai követeléseket 
fogalmazzanak meg.

Május elején a romániai magyar pártok között megál-
lapodás született, hogy támogatják az SZNT által beter-
jesztett kezdeményezést. Az RMDSZ által elindított és a 
FUEN-nel együtt sikerre vitt Minority Safepack prece-
denst teremtett Európában, aminek köszönhetően ma 
minden eddiginél közelebb állunk ahhoz, hogy két olyan 
sikeres európai polgári kezdeményezésről beszéljünk, 
ami Erdélyből indult és az erdélyi magyar emberek prob-
lémáira kíván megoldást nyújtani.

Polgári kezdeményezés

A NEMZETI RÉGIÓKÉRT

A nemzeti régiók egyenlőségéért indított európai 
polgári kezdeményezést alá lehet írni papíron (az 
aláírásgyűjtők otthonukban is felkeresik Önöket), és 
alá lehet írni online (www.nemzetiregiok.eu).
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SZISZ - szenések

Sokszor találkoz-
tam az elmúlt más-
fél évben azzal az 
általános vélekedéssel (különböző korosztályú fiatalokkal 
beszélgetve), miszerint teljesen értelmetlen a helyi ifjúsági 
szervezetet éltetni, mert „valamikor működött, de már kihalt”, 
„semmi plusszot nem nyújt a fiataloknak”, no és a kedvenc 
frázisaim, „mert nincs kivel, nincsenek fiatalok, nem értéke-
lik a törekvést, nem éri meg kínlódni, baj van a fiatalokkal, 
megváltozott a világ”. A jelen témától igen eltérnék, ha ezen 
közhelyes hipotézisek ellenkezőjéről kezdeném kifejteni a 
véleményemet, inkább arról írok, hogyan temettük el, majd 
támasztottuk fel a 2012 óta Szováta Ifjúsági Szervezet néven 
létező tömörülést. 

A történet egy reménnyel teli kijelentéssel kezdődött: pró-
báljuk meg. Majd jött a neheze, meggyőzni elsősorban ma-
gukat az érintetteket arról, hogy nem reményvesztett az ügy, 
közösen ötletelve, együttműködve sikerülhet a szervezetet 
fellendíteni. Hosszas kutatómunkánk során megállapítottuk, 
hogy két alapvető probléma akadályozza a szervezet optimális 
működését. 

Az első ilyen akadály (amely körülbelül két éve áll fent) az 
a vezetőség hiánya. Hiába vannak lelkes, aktív, szorgalmas és 
önkéntes fiatalok, ha nincs aki átfogja őket, ha nincs aki sza-
bályok felállítása által egy mederben tartsa őket, ha nincs, aki 
tervez, és a tervek kivitelezéséhez szükséges forrásokat, lehe-
tőségeket megteremti, ha nincs, aki az érdekeiket felvállalja 
és képviselje, ha nincs aki betölti a kommunikátor szerepét 
a különböző intézmények és a szervezet között, ha nincs, aki 
hisz bennük, meghallgatja és támogatja őket. Ezért nyolcan 
úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk a SZISZ hivatalos átszerve-
zését, a jövőben pedig az irányítását. Elképzeléseink szerint 
a következőképpen működne csapatunk: az alaptagok, azaz 
Bokor Zsolt, Hegyi Kriszta, Mihály Anna, Kincses Sarolta, 
Bokor Tímea, Bokor Szidónia, Farkas Júlia, Gál Kriszta és 
Dósa Tamás, feladata lesz a szervezet célkitűzésének és felada-
tainak megfogalmazása, az ifjúság érdekképviselete, az éves 
terv és eseménynaptár kidolgozása, a szükséges anyagi forrás 
megteremtése, a szervezet arculatának felépítése, valamint a 
kapcsolattartás az ifjúság és a vezető intézmények között. A 
kidolgozott tervek végrehajtásában, az ötletek és események 
kivitelezésében van szükség a szimpatizánsok, azaz az önkén-
tes diákcsapat aktív részvételére. Így egyesül és egészíti ki egy-
mást a két csapat a szervezeten belül. Így született újjá előző 
év decemberében a SZISZ. 

Ebből az immár elhárított akadályból eredt a szervezet elő-
rehaladásának és a működésének másik nagy problémája, a 

lenlétének, ezért motiválat-
lanná, szkeptikussá váltak a szervezettel szemben.  Ennek 
a csalódottságnak, szkepticizmusnak, érdektelenségnek a 
legyőzése jelenti a legnagyobb kihívást az újraalakult SZISZ 
vezetőinek. Ezért is fogalmaztuk meg az idei év legnagyobb 
céljának azt, hogy újraépítjük a bizalmat úgy a szervezeten 
belül, mint a szervezet és a szovátai fiatalság között. De nem 
elég a célt megfogalmazni és kitűzni, megfelelő módszerrel 
kivitelezni is kell azt. 

Fontos kiemelni, hogy szervezetünk elsődleges rendeltetése 
az, hogy az ifjúság érdekeit minden szinten képviselje. Ahhoz, 
hogy képviselni tudjuk az érdekeket és igényeket, ahhoz is-
mernünk kell azokat, ismernünk kell egymást. Ezért kell mi-
nél több eseményt szervezzünk, hogy általuk lehetőséget te-
remtsük a találkozásra, beszélgetésre, ismerkedésre, esetleges 
segítségnyújtásra és így a bizalom kialakítására. Fontosnak 
tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten fiataljainknak megmu-
tassuk lehetőségeiket, biztassuk őket arra, hogy itthon marad-
janak és alapítsanak családot. 

Azt is el kell mondani, hogy ezen célok elérése, valamint a 
szervezet megfelelő működése nemcsak rajtunk, tagokon mú-
lik. Eredménytelen és hasztalan lenne a mi törekvésünk, ha 
nem támogatna bennünket Szováta Város Önkormányzata, az 
RMDSZ helyi szervezete, a tanintézmények vezetői és tanárai, 
a különböző szovátai vállalatok vezetői, a szülők, és végül, de 
ELSŐ sorban TI, kedves Fiataltársaim! 

Mindenkinek megvan a szelete, amelynek összességével ke-
rek lesz szervezetünk létezése és tevékenysége. Éppen ezért 
eseményeink, programjaink célközönsége nemcsak a diákok, 
illetve hatáskörünk nemcsak a 16-20 éves korosztályra terjed 
ki (mert sokan ebben a tudatban vannak), hanem mi min-
denki szervezete vagyunk. Színes az eseményeink palettája, 
amelyek közül bárki kedvére válogathat, és bármelyiken részt 
vehet. Továbbá nyitottak vagyunk bármilyen más szervezet-
tel vagy kezdeményezővel szemben, amelynek vagy akinek az 
együttműködésünkre lenne szüksége. 

Végszóban bár, de annál nagyobb tisztelettel fejezzük ki 
köszönetünket a Szovátai Ifjúsági Szervezet egykori alapító-
inak, akik a járható utat kitaposták, az alapokat felépítették, 
valamint tapasztalataikat és jótanácsaikat megosztva adták át 
a munkát. Tették ezt úgy, hogy biztosítottak bennünket jövő-
beni támogatásukról. Köszönjük a bizalmat!

Hajrá Szováta! Hajrá Fiatalok! Hajrá SZISZ! 
Gál Kriszta

elnök

Valami régi, valami új, valami SZISZ

céltalanság. Az egyébként aktív és lelkes fiatalok-
nak halványlilájuk sem volt, hogy mit miért tesz-
nek. Hogy mit jelent egyáltalán egy ifjúsági szer-
vezet tagjának lenni, hogy mi a feladata egy ilyen 
szervezetnek. És mivel nem tudták, nem értették, 

hogy ki és miért működte-
ti ezt egyáltalán, mi haszna 
van az ők munkájának, je-
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Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami leginkább lenni akarok.
Ha egyszer azt mondaná valaki:
Megsajnáltam a bánatodat,
Hitetlenségedet, háborgásodat,
S neked adom mi legdrágább neked:
A sorsodat, az önéletedet.
Neked adom a teremtésedet.
Akkor azt mondanám: legyek erő,
A végtelenség örök ereje,
Aki nem néz hátra, csak előre,
S nem hallja a múlt idők zenéjét.
Legyek az őskor mitikus gigásza,
Aki számára nincsen vég, határ,
Hogy két karommal a világot rázzam,
S a hitemet, az igazságomat
Belesüvöltsem, belekiabáljam;
Eszme legyek, kirobbanásra kész,
Szent Géniusz, hatalmas és merész,
Aki előtt a végtelen szabad!
Erő legyek, kiben nem él az álom,
Ki győzni tudjon Olimposz-csatákon,
Kiben jövendő nagy világok élnek,
Ki a babonának és hitetlenségnek
Kiszúrja titokzatos Küklopsz-szemét.
Erő legyek, nagy alkotó erő,
Romboló, világokat teremtő,
Kinek lelkében eszme-lángok égnek,
S nem fél a Halál sötét szellemének
Bátran, büszkén a szemébe nézni.
Erő legyek: jövő ködébe látó,
Erő legyek: nagy eszmékért csatázó,
Zengjem a ködös mindenségen át,
Egy új teremtés király-himnuszát!
S ha egyszer majd az idő műhelyéből
Jőnek tüzesebb világ-hajnalok,
Tudjam, hogy élek, dalolok, vagyok!
Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami igazán lenni akarok.

…Néha gyanítottam, de soha nem tudtam úgy igazában, komo-
lyan gondolja-e, amit mond? Mert úgy rémlett, a fonákja is igaz an-
nak, amit éppen mond. Es amikor a szemembe nézett, mintha nem 
is hozzám beszélne... Például egyszer... régen volt ez, közben nem is 
gondoltam erre, de most egyszerre világos lesz... A szobájában ültem 
két bombázás között, háttal az íróasztalnak. Azt hittem, nem figyel 
reám, hiszen éppen egy szótárat olvasott. Elővettem a szatyorból a 
púderosdobozt, megnéztem a kis tükörben az orrom, és púderozni 
kezdtem. Egyszerre hallottam a hangját. Ezt mondta:

– Jó lesz, ha vigyáz!...
Megijedtem, tátott szájjal bámultam reá. Felállt az asztal mellől, ösz-

szefont karral elém állott.
– Mire vigyázzak?...
Oldalt hajtott fejjel nézett, csendesen füttyentett.
– Jó lesz, ha vigyáz, mert maga szép!... – mondta vádaskodó hangon. 

De aggodalmasan szólt, mint aki komolyan beszél.
Elnevettem magam:
– Mire vigyázzak? A ruszkikra?...
Vállat vont:
– Azok csak meg akarják ölelni. Aztán elmennek. De jönnek má-

sok... olyanok, akik le akarják nyúzni a húst az arcáról. Mert szép.
Az arcom fölé hajolt, rövidlátóan. Feltolta a szemüveget a hom-

lokára, így nézett. Mintha csak most észlelte volna, hogy nem va-
gyok rút, tetszetős pofi vagyok. Mintha elébb soha nem nézett volna 
reám, ahogy nézni kell egy nőre. Hát most végre megnézett ... De 
olyan szakértően, mint a vadász egy jó vérű vizslát.

– Megnyúzni, engem?... – És nevettem. De a torkom száraz volt. – 
Ki?... A kéjgyilkosok?...

Szigorúan mondta, mint a pap, mikor prédikál:
– Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús lesz, aki szép. És aki 

tehetséges. És akinek jelleme van. – Rekedten szólt. – Nem érti? A 
szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merény-
let!... Mert most ők jönnek, mindenfelől, előmásznak, százmillióan 
és még többen. Mindenütt. A rútak. A tehetségtelenek. A jellemte-
lenek. És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rága-
lommal a tehetséget. Szíven döfik azt, akinek jelleme van. Már itt 
vannak... És egyre többen lesznek. Vigyázzon! ...

Gyanús, aki szép

Márai Sándor írta az 1980-ban megjelent Judit …és az utóhang 
című regényében – a 115-116 oldalon található az alábbi szöveg-
részlet –, amikor mi még vágytuk az elérhetetlen, csodás nyugatot, 
és még hittük a nyugati majdhogynem hibátlan demokráciát.

Az amerikai emigrációban élő Márai viszont már látta azt, ami-
ről nekünk akkor fogalmunk sem volt, azt, amit még ma is  tagad 
az úgynevezett „politikai korrekt” – pedig valójában dehogy is 
korrekt – véleménydiktatúrába merevedett nyugati ballibsi világ.

Figyeljünk csak az utolsó bekezdésre!

Szeretném
Wass Albert
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Marosvásárhelyen a Sasok
A Szovátai Sportklub Taekwondo W.T. Sasok szakágának 

edzője fiatal versenyzőivel részt vett a Marosvásárhelyen decem-
ber 7-8-án másodszor megrendezett Jaguar Nyílt Nemzetközi 
Taekwondo W.T. versenyen. 

Küzdésben a következő ered-
ményeket érték el: 

- I. Pica Cristina 6-7 év -26 kg; 
- I. Pica F. Adrian 8-9 év -35 kg;
- II. Bogdan D. Adrian -31 kg;
- III. Bálint Zsombor 6-7 év-22 kg;
- III. Györfi Nóra 6-7év -26kg;
 Formagyakorlatban: 
- I. Szabó Olivia 8-9 év;
- II. Máté Miklós;
- III. Dósa Benedek 8-9 év;
- III. Máté Botond 12-15 év; 
Párosban fiú-lány: 
- III. Dósa Benedek-Szabó Olivia;
Köszönjük az Önkormány-

zat támogatását és a szülők 
odaadását, segítségét! 

Hála a jó ISTENNEK a nagy-
szerű sportolóinkért, a kapott 

segítségekért, Kiss István oktató részéről is, és az eredménye-
kért. Összefogásban van az erő. A Szovátai Sasok taekwondo 
csapat részérőls egy Áldott 2020-as Évet kívánunk Szováta min-
den lakójának.

Máté Miklós

Mint tudjuk, a székely szűkszavú. Ritkán szól, majdhogynem 
csak akkor, ha muszáj, s olyankor tömören fogalmaz, beszédét 
nem díszíti, csak a legszükségesebb szavakat használja. Ám 
amit mond, abban mégis egy egész történelem van.

Lőrincz Gyurka barátommal időnként szót váltunk. Olykor 
csak néhány szót. Telefonon hívom, ha átutazom a szülőfaluján, 
vagy a székely anyavárosban járok, ahol sok évtizede él. Ezek a 
telefonhívások amolyan jelzések, hogy „nézd, itt járok és rád 
gondolok”. Olykor azt mondjuk el, hogy elolvastam az új köny-
ved, és tetszett. Ha találkozunk, hosszasan beszélgetünk, de a 
mai kütyükön visszafogottak vagyunk. Az elektronikus posta 
gyakran visz tőlem hozzá, vagy hoz tőle hozzám valamit, amire 
rábukkantunk a világhálón és szeretnénk egymással megoszta-
ni. A kísérő szövegünk ilyenkor nagyon rövid.

Megesett, hogy hosszabb szünet állt be a kommunikációnkban. 
Egy idő után felfigyeltem a csendre. Vajon mi történhetett, hogy 
elhallgatott? Csak nem valami nagy baj?! Tudva, hogy őt sem veti 
fel az egészség, s élete párja is már régóta betegséggel küszködik, 
napokba telt, míg rászántam magam, hogy írjak neki. Óvatosan, 
röviden, tömören. Hála istennek, rögtön jött a válasz. Kétszer 
annyi mondatban, majdhogynem szószátyárkodva. Megnyugod-
tam, nem nőtt a baj. Most már el tudtam mondani a feleségem-
nek a történetet s a félelmeimet. A memorizált két levelet is – két 
székely író levelét – egymás után hibátlanul, szóról szóra:

- első levél: Hát vagytok-e?
- válaszlevél: Hát vagyunk. Éppen!

Féléve már, hogy fáj a lábam. Sokadik emeleti műterembe ci-
peltünk fel filmezéshez cuccokat, s túl soknak bizonyult a lép-
csőmászás az egyik térdemnek. Előbb csak fájt, aztán be is gyul-
ladt, s kézilabdányi méretűvé dagadt. Hosszas káposztaleveles 
borogatás mellett gyulladáscsökkentő krémek, többhetes ágy-
nyugalom és végül némi szakorvosi injekciók tették lehetővé, 
hogy lábra álljak és bátorkodjak lassan elbicegni a különben tíz-
percnyire sem lévő tévéstúdióig, ahol dolgozom, s onnan meg 
haza. Félve teszem, nehogy sok legyen ez a terhelés, s a térdem 
újból felpumpálódjon. De büszke is vagyok a teljesítményem-
re, hiszen a tegnap még nem tudtam volna ezt megtenni. Van 
remény tehát legalább részleges gyógyulásra. A teljesben nem 
bízok, mert elfogyott a kenőanyag, az egymáshoz dörzsölésben 
megkoptak a porcok. Közben meg azon kesergek, hogy „lám, 
idekerültem, már rendesen menni sem tudok, mi lett belőlem?” 

Ezen kesergek, amikor átevickélek a lakótelepünk előtti átjá-
rón és szembe találkozom az idős Kőmíves bácsival, aki amúgy 
jó időben két bottal rendre kiügyeskedi magát a tömbháza 
előtti padra egy kis sütkérezésre. Most is ez a pad a pár méte-
res útjának a végcélja. Régóta ismerjük egymást, de általában 
nem váltunk szót, egy köszönéssel tovább megyünk dolgunkra. 
Most amint meglát, vidáman rám rikkant: 

– Maga is lesántult?
– Igen – mondom, s már tűnőben a rossz kedvem, mert ebből 

a tekintetből és ebből a hangból érzem, hogy a sánták közé bi-
zony engem most befogadtak.

Két levél Maga isMolnos Ferenc
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– Mi hárman vagyunk 
otthon, s mindenkinek van 
saját tányérja, bögréje, és 
kanala! - újságolja büszkén 
az egyik óvodás a többinek.

– Az is valami? – mondja 
a másik. – Mi öten vagyunk 
testvérek, és mindenkinek 
van külön szobája.

– ... (folytatás a P1-ben és 
P2-ben)
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – (Mit gondolsz, mekkora) ÜGYESSÉG KELLETT AHHOZ, HOGY ŐT VEHESSEM EL?


