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Nem, nem lehet
„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet...”

Elszakítottságunk századik évfordulóján a
még le nem csengett vírusjárványra való tekintettel elmaradtak a tömegrendezvények, de
nem maradt el a megemlékezés.
A Kárpát-medencében és a nagyvilágban, ahol
magyar közösségek élnek, a világjárvány ellenére is megtalálták a módját, hogy emlékezzenek
és emlékeztessenek. Ha nem köztereken, akkor az interneten, telefonon, családi otthonok
csendjében és egyszerre megkondított harangok
zúgásban mondtuk el egymásnak és a nagyon
„piszi”, azaz polkorrekt Európának, hogy nem

felejthettük máig sem el, hogy mit tettek– az
még ma is sajog bennünk –, és átlátunk rajta, s
minden mostani ármánykodásában ugyanazt a
szándékot érjük tetten, amely száz éve darabokra széthányt egy országot s egy nemzetet.
Üzenjük nekik, hogy még vagyunk!
A világháborús hősök emlékművénél helyezték
el június 4-én Szovátán az emlékezés koszorúit.
A koszorú és a főhajtás nem csupán a két háborúban elesetteknek szól, hanem mindazon
veszteségekért is, amely e két világégés révén a
magyar hazát és a magyar nemzetet érte. – mf –

Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne öregapád arcát, amikor ekefordításkor a friss szántásból
felvett egy rögöt, ujjai közt
szétmorzsolta, és ez olyan
volt, mintha imádkozna,
vagy amikor nézte a zöldellő vetést, s nem arra
gondolt, mennyi vesződés
van benne, hanem hogy
mennyi kalász érik majd
itt be, lesz-e elég kenyér
jövő nyárig.
Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne, hogy ez
a föld mit jelentett neki, és
hogy minden őse ehhez a
földhöz kötődött, erre hullatott verejtéket, és csontjaik ebben porladtak el.
Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne, hogy
ennek a földnek ők adtak
nevet, regéit, mondáit ők
szőtték, ők mondtak róla
mesét, pajzán vagy lidérces történeteket.
Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne, hogy ki
énekelt e földről, ki dalolt
itt vágyról, szerelemről, fájdalomról, elmúlásról.
Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne, hogy kik
építették be ezt a kultúrtájat,
kik emeltek itt várakat, kastélyokat, templomokat, falvakat és városokat, törtek
ugart és utakat, kanyarítottak erre vasútvonalakat.
Nem, nem lehet feledni,
hogyan is lehetne, hogy kinek a nyelvén szólalt meg
ítt a biblia, és a költészet és
a tudomány, hogy kié volt
itt a juss és a hagyomány,
kinek az emléke tapadt
minden kőhöz.
Nem, nem lehet...
„Nem kell beszélni róla
sohasem,/ De mindig, mindig gondoljunk reá.”
/Juhász Gyula/
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

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;
Simon Ildikó

Bejelentett újszülöttek: Fülöp Lotti (szülei: Fülöp Csaba Zoltán és Fülöp Erika); Szakács Szabó
Alexandra (szülei: Szakács Szabó Béla Tamás és Szakács Szabó Andrea Raluca); Simon Alexandra (édesanyja: Simon Sarolta); Dobric Alexandru Matei (szülei: Dobric Victor Bogdan és
Dobric Alina Maria); Kinda Bucur Dorka (szülei: Kinda Bucur Szabolcs és Kinda Bucur Erzsébet); Fülöp Kata (szülei: Fülöp Attila és Fülöp Ildikó); Birtalan Botond (szülei: Birtalan Levente
és Sebe Gyöngyvér);

Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: Török Ádám (Gyergyóalfalu) – Jakab Erzsébet (Petőfi Sándor lakótelep D4/20 szám); Ilyés András (Székelyudvarhely) – Káli Éva (Kicsimező utca 7 szám);

Boldog házasságot!
Elhunytak: Szakolczi Attila (sz. 1958) – Tölgyes utca 30 szám; Kalányos József (sz. 1965)
– Tavasz utca 26 szám; László Ida (sz. 1943) – Csendes utca 40 szám; Vónya Lukács (sz.
1944) – Pacsirta utca 4 szám; Demeter Géza (sz. 1962) – Tavasz utca 105 szám; Hajdu Gizella (sz. 1931) – Fő út 35 szám; Duka Mihály (sz. 1959) – Vadász utca 32 szám; Ferenczi
Károly (sz. 1944) – Tavasz utca 33 szám; Marton József (sz. 1947) - Fő út 114 szám; Kirilla
József (sz. 1948) - Illyésmező 134/A szám; Moldovai Károly (sz. 1970) – Fő út 105 szám;

Nyugodjanak békében!

anyakönyvvezető
0762201950

Munkálatokról

– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Önkormányzati határozatok
41. sz. Határozat – Szováta város évi költségvetése 2020.03.31-i
zárszámadásának elfogadásáról;
42. sz. Határozat – a 2020.
évi helyi adók és illetékek kiszabására
vonatkozó
H.C.L.
nr.125/28.11.2019-es helyi tanácsi
határozat módosításáról;
43. sz. Határozat – Szováta Város
Alapszabályának időszerűvé tétele;
44. sz. Határozat – a „Szennyvízcsatorna-hálózat
bővítése
az Őzike utcában” munkálat
technikai
dokumentációjának
(SF+DTAC+PTH szakasz) elfogadásáról;
45. sz. Határozat – az „Ivóvízhálózat valamint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése a Jánosmező
utcában” munkálat technikai dokumentációjának (SF+DTAC+PTH

szakasz) elfogadásáról;
46. sz. Határozat – a „Sómező
utca aszfaltozása” munkálat technikai tervének elfogadásáról;
47. sz. Határozat – a Szováta
Város Helyi Tanácsa szakbizottságainak megválasztására vonatkozó
H.C.L. nr.52/23.05.2019-es helyi
tanácsi határozat módosításáról;
48. sz. Határozat – Szováta Város Helyi Rendőrsége szervezési és
működési szabályzatának elfogadásáról;
49. sz. Határozat – a fürdőtelepi
piac elárusító felületei nyílt licitálással való bérbeadása dokumentációjának elfogadásáról;
50. sz. Határozat – egy Rózsák
útján található telek ingatlan-értékbecsléséről készült jelentés elfogadásáról;

Egy hosszú-hosszú csapadékszegény időszak
után hetek óta úgy esik az eső, mintha most kellene minden kihagyást bepótolnia. Naponta többször is elered, s gyakran úgy esik, mintha dézsából öntenék. Csinált is kárt több helyen, ott viszont
nem, ahol a Szováta vizén már végeztek parterősítő
munkálatokat. Ha majd a tervezett szakaszon befejezik, akkor nyilván kitakarítják a medret is.
A sok eső akadályozta az új piac építését is, hiszen a sárban voltak kénytelenek tapicskolni a
munkások, mégis van ott is előrehaladás. Most
éppen tetőt emelnek a csarnokra.
A piac látványtervét már korábban leközöltük,
a következő lapszámban már az épületről hozhatunk le fotókat.
Az utca-felújítási programot sem igazán segítette
a szokatlan időjárás, hiszen a gyakori heves záporok nem csupán a munkát akadályozták, de rongálták is a megbontott útfelületet, imitt-amott el is
mosták a frissen lerakott kavicsot.
Egyelőre a következő utcákban végeztek aszfaltozásra előkészítő munkálatokat: Szarvas, Tölgyes,
Mester, Rózsa, Fülemüle, Restád, Farkas. Ha az
meglesz, jöhet az aszfalt. Aztán, ha ezzel végeznek,
következnek a betervezett többiek.

administrație publică locală

Szovátai Hírmondó, nr. 194. iunie 2020

3

SOVATA RECICLEAZĂ!
SÂMBĂTĂ, 27 IUNIE 2020

Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218 		
Fax: 0265 570 524
E-mail:

Vino între orele 9:00 - 17:00

LÂNGĂ SMURD

Vino între orele 9:00 - 17:00

LÂNGĂ SMURD

PROTEJĂM NATURA ÎMPREUNĂ!

secretariat@primaria.szovata.ro

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt
Marţi – de la ora 11,00;
Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

Pentru informații și programări privind preluarea gratuită de la domiciliu, apelează:

Hotărârile Consiliului Local
Hotărârea nr. 41 – cu privire la aprobarea Contului de execuție
al Bugetului local al oraşului Sovata la data de 31.03.2020;
Hotărârea nr. 42 – cu privire la modificarea H.C.L.
nr.125/28.11.2019 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 43 – cu privire la actualizarea Statutului
Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 44 – cu privire la aprobarea documentației
tehnice faza SF+DTAC+PTH pentru lucrarea “Prelungire
rețea de canalizare menajeră la strada Căprioarei, Orașul
Sovata, jud. Mureș”;
Hotărârea nr. 45 – cu privire la aprobarea documentației
tehnice faza SF+DTAC+PTH pentru lucrarea “Rețea de alimentare de apă și canalizare menajeră la strada Câmpul lui
Ioan, Orașul Sovata, jud. Mureș”;
Hotărârea nr. 46 – cu privire la aprobarea Proiectului
tehnic pentru lucrarea “Asfaltare strada Câmpul Sărat,
Orașul Sovata, jud. Mureș”;
Hotărârea nr. 47 – cu privire la modificarea H.C.L.
nr.52/23.05.2019 privind alegerea membrilor comisiilor
de specialitate al Consiliului Local al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 48 – cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Poliția Locală;
Hotărârea nr. 49 – cu privire la aprobarea Documentației
de atribuire pentru licitaţia publică deschisă cu strigare
pentru ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru comercializarea a diferitelor produse din Piaţa Băi;
Hotărârea nr. 50 – cu privire la aprobarea Raportului de
evaluare a proprietății imobiliare - teren intravilan, situat
în Sovata, Str. Trandafirilor, județul Mureș;

0741 754 708

3 tichete x 10 lei

pentru combine, vitrine și lăzi frigorifice, frigidere,
congelatoare întregi și complete

2 tichete x 10 lei
pentru mașini de spălat haine, mașini de spălat vase

1 tichet x 10 lei
pentru aragaz, boiler, centrală termică
Pentru restul aparatelor electrice predate primești talon de tombolă.
Tragerea la sorți a taloanelor completate și depuse în
cadrul acțiunii de colectare va avea loc lîngă SMURD,
sâmbătă, 27 iunie, ora 17:00.

TOMBOLĂ!
Poți câștiga un premiu pentru
orice aparat electric predat:

1 x ASPIRATOR
2 x FIER DE CĂLCAT
3 x MIXER
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aktuális
Csőbe húzva

Örömmel látjuk, hogy immár csőbe húzva, a föld alá téve a
fürdőtelep fő utcáján a Mária forrástól a Medve-tó teraszáig
a villany- és egyéb vezetékek sora.
Eszünkbe jut, hogy itt is, mint annyi máshol, korábban bizony mi voltunk „csőbe húzva”.
Szótárból néztem ki a „csőbe húzva” a szinonimáit azaz
a rokon értelmű szavakat, s lám mit találtam: tehát azzal a
förmedvénnyel, ami a fejünk fölött az évtizedek során hálózatként kialakult, végső soron mi voltunk becsapva, rászedve,
megcsalva, beugratva, felültetve, átejtve, átrázva, palira véve,
félrevezetve, átverve, átvágva, szédítve, megtévesztve, lóvá
téve, ámítva, megvezetve, bepalizva, elvakítva. Tehát csőbe
húzva, palira véve.... Lehet választani ebből a készletből.
Így van ez akkor is, ha szükség volt mindarra, ami ezeken
a vezetékeken jött vagy ment, vagy éppen jött-ment.
Hát most a vezetékeket húzták csőbe, s öröm nézni, hogy
mennyire megváltozott a fürdőtelep központi része ezáltal. Pedig még nem is jutottak a munkálatok végére.
Mikor e sorokat írom, s nyílván a fotók is ekkor készültek, épp
átléptünk június közepén. A sok-sok huzal már végre eltűnt a
magasból, s vele együtt a betonoszlopok sora. Viszont új oszlopok jelentek meg – szépen ívelt, karcsú, dekoratív lámpatartók
– a közvilágítás számára.

Immár a vezetékek csatornázva vannak. Csövön futnak a járda alatt, ott viszik az áramot, az információt. Ha valahol majd
csomóba gyűlnek, bogra futnak a drótok – különben miért tennék, a csőben katonás rendben vannak s talán lesznek –, már
nem látjuk, már nem rondítják a látványt.
Ha már kénytelenek voltak megbontani a járdatestet, a már
megkopott, szürke térkövet felszedték – még máshol a továbbiakban is hasznosulhat –, s helyébe új, csúszásgátló felületű melegebb tónusú térkövet raktak. Az út mindkét oldalán a járdafelületet nagyobb részt már lefedték, csak egy-egy kis igazításra
van szükség ott, ahol csatornanyílások vannak a járdatestben.
Jó sok ilyen van, hiszen nem csupán a most berakott vezetékekhez kell hozzáférés, de a már ott lévő egyéb hálózatokhoz is.
Ahol még több tennivaló van, az a piac utáni rész, ahol a korábban magasba emelkedő járdát az úttest szintjéig legyalulták. Itt
még egy kis támfal is szükségeltetik. Aztán jön az alapozás és
lehet kirakni ott is az új járdafelületet.

aktuális

Szovátai Hírmondó, 194. szám 2020. június

A fürdőszezon az idén hamarább kezdődik – 19-én nyitják a tavat –, és a terv szerint június végére befejeződnek a munkálatok.
Hisszük, hogy már nem csupán a szovátaiak, de a máshonnan
visszatérő fürdővendégek is észlelik és értékelik a változásokat.

Nézzék csak, mi hiányzik ezekről a képekről?
Az emberek hiányoznak,. Az emberek sokasága hiányzik, bár már van mozgás a fürdőtelepen, ahol mintegy két hónapig csak a szél járt,
s a különböző turisztikai egységeknél a felvigyázó őrök szenvedtek a magányosságtól.

A fürdőtelepen hamarosan végeznek a munkálatokkal, aztán már csak jó idő legyen a fürdőszezonhoz, mert vendég csak-csak akad!
Hiszem, hogy a következő lapszámunkban
már azt mutathatjuk meg.
Molnos Ferenc
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aktuális

Vegyünk levegőt!

Pedig a jó levegőnek ára van, s aki azt hajlandó megfizetni, az
élhet annak áldásaival. Sokaknak megengedhetetlen luxus. Másoknak meg – mert olyan szerencsés környezetben élnek – termé– Vegyen levegőt! Jó mélyen! – mondja a betegnek vizsgálat- szetes állapot, nem is gondolnak rá.
Mi azért gondolunk rá, s nagyon örülünk, hogy a legutóbbi mékor az orvos.
– Vegyen levegőt! Lélegezzen hosszan, egyenletesen! – mond- rések – a Medve-tó partján – remek eredményeket mutattak a
ják, ha valakit meg akarnak nyugtatni.
– Vegyünk levegőt, s aztán hórukki! –
szól a székely biztatólag, mielőtt többen
nekirugaszkodnának valami nehéz felemelésének.
Ha azt halljuk, vegyen levegőt, egyelőre
még nem arra biztatnak, hogy vásároljunk levegőt, csupán csak arra, hogy orrunkon, szájunkon szívjuk tele a tüdőnket
azzal a levegővel, amely ingyenesen a rendelkezésünkre áll. Azt szívjuk, ami van,
mert levegő nélkül nincs számunkra élet.
De nem mindegy, hogy milyen levegőt
szívunk a tüdőre.
No azért egyelőre még – legalábbis errefelé – a levegő nem található palackozva
az üzletek polcain. s rendelésre nem szállítják házhoz. Inkább a házat viszik oda –
már aki megteheti –, ahol garantáltan jó
levegő van.
szovátai jó levegőről. A mellékelt táblázat mutatja,
Eredmények
Határértékek
hogy jóval az egészségre káros értékek alatt vannak
az ózon (az egészségre káros anyag, a szmog egyik
21,1 µg/m3
120 µg/m3
Ózon
O3
összetevője), a kisméretű részecskék. a szén-monKisméretű részecske
PM 10 28,3 µg/m3
50 µg/m3
oxid, kéndioxid, nitrogén-dioxid itt mért értékei.
Szén-monoxid
CO
<0,125 µg/m3
10 µg/m3
A jó levegő szükséges az egészség megtartásához.
Kén.dioxid
SO2
0,08182 mg/Nm3
0,350 mg/Nm3
Azt szokták mondani, hogy a jó levegőt szinte harapni lehet. A tiszta levegő nem tartalmaz káros
Nitrogén.dioxid
NO2
<0,0610 mg/Nm3 0,200 mg/Nm3
mennyiségben vegyi anyagokat! A levegőszennyezést gázok és szilárd
részecskék okozzák,
amelyek megváltoztatják a légkör természetes összetételét
– az anyagok károsak lehetnek az emberi egészségre, élőszervezetekre,
talajra, vízre és a környezet más részeire is.
Szováta korábban is
híres volt különlegesen tiszta levegőjéről.
Lám, manapság is a
légszennyező anyagok jelenléte itt rendkívül alacsony.
Itt van, használjuk ki:
vegyünk levegőt!
– mf –

aktuális
Tízezer maszk Budapest XIII. Kerületétől
Korábban a magyar kormány támogatásaként jutottak el határon túli önkormányzatokhoz a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges különböző eszközöket és anyagokat tartalmazó csomagok, amelyeket az egészségügyi intézményekhez
továbbítottak – Szováta esetében a Szováta-Nyárád Kórházhoz.
Később pedig egy Budapest XIII. Kerülete tett hasonló nemes
gesztust, hogy védőmaszkokat küldött erdélyi testvértelepülésére, Szovátára. Köszönet érte!
Az alábbi kis beszámoló is bizonyítja, hogy bizony jól jött és
éppen jókor jött ez a testvérvárosi segítség több szovátai intézmény számára is.
Tíz ezer egyszer használatos maszkot adományozott
Szovátának Budapest XIII. Kerülete, amelyet a következő
helyekre juttatunk el:
- tanintézményeinkbe, a záróvizsgákra készülő nyolcadikos és tizenkettedikes diákok és tanáraik számára;
- egyházainkba;
- a Szováta-Nyárád Kórházba;
- szociálisan hátrányos helyzetű személyekhez.
Hálás köszönetünket fejezzük ki testvérvárosunknak a
mindenkori támogatásért, amelyben városunkat részesíti!
Igazi „nagytestvér” módjára mutat utat, és nyújt segítséget a nehéz időkben.
Köszönjük, Budapest XIII. kerülete!
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interjú

Magyarnak lenni

Osgyáni Zsuzsanna

O. Zs.: Feri! Az ünnepi beszédek, még a tőled megszokott szubjektív hangvételűek is, szükségszerűen nem egyetlen embert, hanem egy egész közösséget képviselnek. Ennek a „távbeszélgetésnek” a keretében viszont arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan
tekintesz vissza eddigi életedre: nyertél-e, vesztettél-e valamit, és
ha igen, mit – azzal, hogy egy Romániában kisebbségi nyelvet, a
magyart tudhatod anyanyelvednek?
M.F.: Jó-e kisebbséginek lenni? Hát nem jó. Semmilyen kisebbségnek nem, különösen nemzeti kisebbségnek. Annak,
szerintem, sehol sem igazán jó, Romániában meg hatványozottan nem.
El tudjuk viselni a kisebbségi létet. Elviselni, de nem elfogadni. Elviselem: tehát nem menekülök belőle máshová – más országba vagy végső esetben a nemlétbe. Nem fogadom el: tehát
küzdök ellene a magam eszközeivel. Példamutatással, de a szó
erejével is. Erősnek érzem magam, s úgy vélem, másokat is erősítenem kell.
Meggyőződésem, hogy a magyar nyelvvel mindenki mindenhol nyert. Isteni ajándék ez nekünk. A logikai rendszerét és
gazdagságát szokták méltatni. Játékosságát, hajlékonyságát. Azt,
hogy minden másiknál jobban őrzi a múltat, mert nem adja fel
önmagát. Ezért érezhetjük Balassi sorait maiaknak.
Nem kétséges, hogy román identitással és román nyelvvel Romániában sokkal jobban lehet érvényesülni, de én az enyémet
nem cserélném fel. Így aztán azt sem méricskélem, hogy más
hozzáállással hol tarthatnék. Egyetlen dolgot érzek veszteség-

2020. június 4-én többnapos programsorozattal emlékezett volna meg Tata Város Önkormányzata a trianoni
békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. Mint annyi
minden mást, e megemlékezések megrendezését is ellehetetlenítette a koronavírus járvány. A sors nem adott arra
lehetőséget, hogy mi, tataiak, ahogy terveztük, határon
túli testvértelepüléseink képviselőivel együtt idézzük fel
azt a keserves napot és az utána következő, hasonlóképpen
keserves száz esztendő megpróbáltatásait. Nem tudtunk
kezet fogni velük, átölelni őket és a viszontlátás örömével
mégiscsak rájuk mosolyogni ezen a gyásznapon: íme, száz
év eltelt, de mi azért nem veszítettük szem elől egymást,
továbbra is egyazon nyelven beszélünk, értjük egymást, itt
vagyunk, együtt vagyunk, egyek vagyunk!...
A személyes találkozás tehát elmaradt, de hogy a száz
éves évforduló alkalmából mégiscsak szót ejtsünk arról,
ami minket összeköt, azaz a magyar mivoltunkról – ennek
nem szabhatott gátat holmi határzár és szociális távolságtartás. A modern technika nyújtotta lehetőségeket kihasználva közös interjúra kértem fel három régi jó ismerősömet, munkatársamat, barátomat – a felvidéki Szőgyénből,
az erdélyi Szovátáról és a délvidéki Magyarkanizsáról.
Távbeszélgetésünk fő kérdése: mit jelent számukra magyarnak lenni – száz évvel Trianon után.
Osgyáni Zsuzsanna a tatai önkormányzat nemzetközi referense

A teljes szöveg az alábbi linken elérhető. Itt egy részletet
közlünk belőle.

https://sites.google.com/view/magyarnaklenni/f%C5%91old
al?fbclid=IwAR10EAJMIHp_4bv2IWe1ZfB31CcAEqww0-41U04Cn63Rg77ydQe824bzvE
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nek: a trianoni veszteséget. Nagyszüleim a 19. század
utolsó évtizedében még Magyarországon születtek, a
szüleim pedig a 20. század húszas évei elején már Romániában. Mindannyian ugyanabban a faluban, Korondon. Mondhatni, onnan ki sem tették a lábukat,
mégis más országba kerültek. Magam is ott születtem,
teljesen magyar környezetben, ám ha ki kellett lépnem
Sóvidékről, Székelyföldről, már nagyon is éreztem Trianon minden átkát.
Veszteség az, hogy ellopják a múltunkat és ellopják a
jövőnket. Szomorú ezt látni. Új lakók jönnek, új cégért
tesznek ki.
O. Zs.: Feri, ha már a magyarságodról beszélünk, kikerülhetetlen az a kérdés is, hogy Szováta város polgáraként
hogyan határozod meg identitásodat? Magyarként? Romániai magyarként? Erdélyi magyarként? Székelyként?
M.F.: A hovatartozás tudatossága – és érzése – a családban
kezdődött, azzal, hogy én annak a családnak vagyok a tagja. Ez
a kiinduló pont. Aztán az utca, a falurész, a falu, a kisebb, majd
nagyobb térség következett. Hát ezek a koordináta rendszerem
alappontjai. Mindez adatott, ebben nem volt választásom. És
nem volt választásom abban sem, hogy a magyar nemzet tagja
vagyok. Ezen belül, persze, adott esetben vagyok székely, vagyok romániai magyar, illetve erdélyi magyar is. Ami a lényeg:
székely vagyok és magyar vagyok, s nem a magyar ellenében
vagyok székely, mint ahogyan nem a székely ellenében vagyok
magyar. Bennem ez a kettő összetartozik. A kisebb egység a
székely, a nagyobb a magyar.
Hát ez az én önazonosságom. Abban már van választásom,
hogy ragaszkodom hozzá, nem adom fel. Hiszek Kós Károly
ezen megállapításában: „Az ember kötelessége, hogy a maga
népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója.”
O. Zs.: Feri, köztudott, hogy Romániából és így Erdélyből is a
fiatalok tömegei vándorolnak el „napnyugatra”, hogy könnyebb
megélhetéshez jussanak. Hogy látod, milyenek így az esélyei a
megmaradásra annak a közösségnek, amelyet száz évvel Trianon
után is egy markáns, elütő színű folt jelez Románia népességi térképének kellős közepén?
M.F.: Ha tanulni mennek, ismereteket, tapasztalatokat, meg
egy kis anyagi alapot gyűjtenek, s majd mindazzal gazdagodva hazatérnek, s itt találnak megélhetést, akkor nincs baj. Én
is észak-nyugatra vándoroltam fiatalon. Húsz kilométernyit,
Szovátáig. Aztán ott ragadtam. Talán ez is meghatározza, hogy
nem ítélkezem szigorúan a nyughatatlanság láttán. De arra
gondolok, vajon hányan térnek meg közülük, ha már látták a
világot. Tény, hogy minden elmenővel kisebbednek az itt maradottak kilátásai, hogy megtartsák magyarnak a szülőföldet.
Bízom abban, hogy az elvándorlási láz idővel alábbhagy, illetve abban, hogy a „világlátás” után egyre többen érzik úgy, hogy
mégis csak itt van a helyük, és visszatérnek. Már jó néhány
példát láttam arra, hogy mindazzal, amit nyugaton tanult, itt,
a magafélék között tud a legjobban érvényesülni, illetve itt várja

őt az a kulturális, szellemi és érzelmi háttér, amelyben teljesnek
érezheti az életét.
O. Zs.: Molnos Ferenc 2008 óta évről-évre visszatérő vendég Tatán, ha a helyzet úgy hozza, egy „szezonban” akár több ízben is.
A tataiak szovátai látogatásai során soha nem hiányzik a vendéglátók soraiból. Feri, miért tartod fontosnak azt, hogy ilyen
aktívan részt vegyél, a határ mindkét oldalán, ezekben a vendégjárásokban – általánosabban fogalmazva: miért vállalsz szerepet
a testvérvárosi kapcsolatban?
M.F.: Szívesen megyek oda, ahol jól érzem magam, ahol számomra kedves a környezet és baráti a fogadtatás, és szívesen
fogadom viszont azokat az embereket, akikkel talál a szó. Azt
hiszem, hogy ez másoknak is jó: örülök annak, ha látom, hogy
a szovátaiak számára mekkora élmény Tatára látogatni, illetve, ha tataiak újabb és újabb csoportjainak a Medve-tó partján
mondhatom el, hogy milyen kedves számomra az Öreg-tó, a
Cseke-tó, meg az Angolkert, hogy szeretek végigsétálni a Fazekas utcán, ülni egy padon az Esterházy-kastély előtt vagy az
öreg platánnál. De, persze, nekik sósziklát, további sóstavakat
szoktam mutatni, bolyongani velük egy kicsit a tavak körüli
erdőkben, illetve a fürdőtelepen. Hátha megszeretik Szovátát,
szép emlékekkel térnek haza, mesélnek otthon majd a barátaiknak, szeretteiknek az itt látottakról. Hátha ajánlani fogják nekik, hogy jöjjenek el városunkba, nézzék meg a sóvidéki tájat,
ismerkedjenek az itteni emberekkel.
Tatán barátaim vannak, akikkel ott és itt szívesen találkozom.
Örülök, ha itteni és ottani barátaim is találkoznak, ismerkednek, barátkoznak egymással, ha ez a baráti kör egyre növekedik.
Két dologért járunk egymáshoz: a másságért és az azonosságért. A másság csábít, érdekel, kíváncsivá tesz, de ha nem találunk benne bár egy csipetnyit abból, amiből mi jöttünk, amik
mi vagyunk, hamar megunjuk és idegennek érezzük. Tata és
Szováta viszonylatában ezeket megtaláljuk. A másik településen járva van másságérzetünk, és van azonosságérzetünk is.
Ezért járunk egymáshoz szívesen, s ott ezért érezzük otthonosan magunkat.
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Anno kétezer
„Te fénybe jutsz. Vajon mit érezel,
mikor leírod: Anno 2000?”
			(Áprily Lajos)
Leírtuk: Anno kétezer.
Hol késik a fénye,
minden ízében meggyötört
múlt század reménye?
Leírtuk: Anno kétezer,
s utána még húszat,
új század eltelt ötöde
hova, merre mutat?
Rövid úton, hosszú úton
ismét tapasztaltuk,
hogy nem oda érkeztünk meg,
ahová akartunk.
Koronaként villant bele
húsz év üstökébe
mellveregető világunk
tehetetlensége.
Üszkösödik ős-kultúránk
világítótornya,
Európa lenne korunk
modern Bábeltornya?
Polipkarnál nagyobbra nőtt
jöttmenteknek karja
Európát teszi-veszi,
ahogy épp akarja.
Fals ideák, torz alakok
próbálnak megenni,
ha nem akarsz önpusztító
kamikaze lenni.
Kaján vigyorral néznek rád:
mi az, hogy morális?
Napról napra normális lesz,
ami nem normális.
Szép új világ!? Egyelőre
zilált, szétdúlt kéve...
Várunk, várunk, várakozunk
már kétezer éve.
2020. május					
Németh János

HÍRMONDÓ
Én a 15. lapszámnál vettem át a szerkesztését, nem volt
részem a névválasztásban, amit egy kicsit régiesnek éreztem, s úgy gondoltam, manapság már nem adnak ilyen nevet egy újságnak. Különben is valami egyedit, még sosem
voltat szerettem volna. Aztán megszoktam, majdhogynem
megszerettem. Egy lap, ami mondja a híreket. Régi találmány. Az interneten keresve látom, hogy Kovászna megye első lapja a Székely Hírmondó. De találtam Vasvári
Hírmondót, Pécsváradi Hírmondót, Csepeli Hírmondót,
Ráckeresztúri Hírmondót, Ceglédi Hírmondót, Vasadi
Hírmondót, Geresdlaki Hírmondót, Jászapáti Hírmondót, Városi Hírmondót (Csongrád), Baromfi hírmondó
Speciális kiadványt, Keresztúri Hírmondót (Balatonkeresztúr), Alsónémedi Hírmondót, Kunsági Hírmondót,
Monorierdői Hírmondót, Halásztelki Hírmondót, Újpesti Hírmondót, Zánkai Hírmondót, Litéri Hírmondót,
Gyomaendrődi Hírmondót, Perbáli Hírmondót, Üllői
Hírmondót, Szentkirályi Hírmondót, Zsolcai Hírmondót, Felsőörsi Hírmondót, Kunbaracsi Hírmondót, Kutas
Hírmondó (Lajoskomárom), Muzslai Hírmondót, Karcagi Hírmondót, Köveskáli Hírmondót, Répcelaki Hírmondót, Fonyódi Hírmondót, Nyárlőrinci Hírmondót, Egyeki
Hírmondót, Fegyverneki Hírmondót, Rákosi Hírmondót,
Mezőberényi Hírmondót, Világosi Hírmondót (Balatonvilágos), Szatmármegyei Hírmondót, Ábrahámhegyi Hírmondót, Szent Anna Hírmondót, Solymári Hírmondót,
Csömöri Hírmondót, Domaszéki Hírmondót, Ballószögi
Hírmondót, Csemői Hírmondót, Ladányi Hírmondót,
Máramarosi Hírmondót, Hernádi Hírmondót, Kárpátaljai Hírmondót, Cigándi Hírmondót, Aszófői Hírmondót,
Pusztaföldvár Hírmondót... Folytassam még?
És egyszerűen Hírmondó az őrbottyáni önkormányzat
információs portálja, a balatonszemesi önkormányzaté, a Herceghalomé, Nyergesújfalué, Palóznaké, Gelleé,
Foktőé, Ludanyhalaszié, Domonyé, Ipolytölgyesé, Szurdokpüspökié, Nagymágocsé...
És ezen kívül Telefon Hírmondó, Agrár Hírmondó,
Orvoskari Hírmondó...
Ennyi elég is a hírmondókból! Láthatjuk, hogy volt/
van belőlük bőséggel.
Az első hírmondó nagyon régen jelent meg. A Magyar
Hírmondó volt az első magyar nyelvű hírlap. „Az első
magyar nyelvű hírlapot Rát Mátyás evangélikus lelkész
és író indította útjára Magyar Hírmondó címmel 1780ban. Az újságot Rát szinte teljes egészében maga írta és
szerkesztette, ami szinte emberfeletti feladatot jelentett.”
Nem volt hosszú életű, a Magyar Hírmondó, nyolc év
után, 1788-ban megszűnt. Béke poraira!
Molnos Ferenc

beszámoló
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Stafétás Mária zarándokúton
Szováta is részt vett a stafétás
Mária zarándokúton Kozomos
Lajos és ifjú Lázár István révén, akikhez még csatlakozott
Csizmadi Zsolt. Így a hármas
stafétának az volt a küldetése,
hogy Sóváradon átvegye a zászlót és a szalagos keresztet amelyeket Szovátán át futva Parajdra
kellett átvinni.
Szovátán a római katolikus
templomnál Köllő Tibor plébános úr adott áldást és küldte el a
szalagra jegyzett igét János 4.-24.
,,Lélek az Isten, akik imádják lélekben és igazságban kell imádniuk”. Ezeket az imaszándékokat
Csíksomlyón olvasták fel Pünkösdkor.
Parajdról másnap mindezt egy
másik staféta vitte tovább Gyergyószentmiklós irányába a Mária úton.
Kozomos Lajos
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Nemzetközi virtuális formagyakorlat versenyen a Sasok
A Szovátai Medve-tó Sportklub Taekwondo Sasok
szakága nemzetközi virtuális formagyakorlat versenyen vett részt 2020.05.16-17-én. A verseny neve:
VIRTUAL OPEN POOMSAE POR LA VIDA. Szervezője: a Kolumbiai Taekwondo Szövetség egyik regionális szervezete, amelynek székhelye Medelin városában van.
Nemzetközi verseny volt, 15 országból kb 400 versenyző jelentkezett. Többnyire dél-amerikai országok
sportolói vettek részt, mint pl. Argentina, Urugay,
Peru, Chile, Venezuela, Equador, de küldött versenyzőt Mexikó és Svédország is.
Romániából 12 versenyző jelentkezett, a Szovátai
klubot 4 versenyző képviselte. Dósa Benedek – 9-11
évesek korosztálya – a selejtezőben 23 versenyző közül 4. helyről jutott a döntőbe, ahol 1 századnyi pontkülönbséggel csúszott le a dobogóról és végzett végül
4. helyen. Ugyancsak döntőbe került Máté Botond,
aki a 17 év alattiak között 7. lett. Szabó Olívia a 9-11
éves lányok között a 16. helyen végzett. Máté Miklós
a 40 év fölötti fekete övesek között 10. helyezést ért el.
Köszönöm a gyerekek felkészülését, kitartását és a
nyárádszeredai szülők segítségét,odaadását!
Máté Miklós

A Szovátai Sport Klub
Egyesület
Taekwondo
W.T .szakág Sasok csapata
4 sportolója Máté Miklós
edző és Kiss István oktató
felkészítésével részt vett a
Dél-Amerikában,
Paraguayban május 24-én az
online módon megrendezett nemzetközi formagyakorlat versenyen több mint
22 ország összesen 450
sportolójával együtt.
Eredményeik:
- Dósa Benedek 9-11
éves fiúk kategóriában 1.
helyezett,
- Szabó Olívia 9-11 éves
lányok kategóriában 1. helyezett,
- Máté Botond 15-17
éves fiúk kategóriában 2.
helyezett.
Gratulálunk nekik e nagyszerű eredményeikért! Megköszönjük az önkormányzat
támogatását és a szülők odaadását.

Második alkalommal hirdetett fotópályázatot a Szovátai
Ifjúsági Szervezet május
elején, amelynek tematikája a kontraszt kulcsszó köré
szerveződött. A pályázatra
kimondottan amatőr fotósok munkáit várták a szervezők, korosztálytól függetlenül. A fotók készülhettek
fényképezőgéppel vagy akár
okostelefonnal is.
Tavaly szintén május elején
hirdettek fotópályázatot, akkor Szovátát kellett különböző perspektívából lencsevégre kapják a fotósok.
Az idei pályázat határidejéig, május 20-ig, 10 fotó
érkezett be, amelyeket egy
háromtagú szakmai zsűri
értékelt. A fotókat a SZISZ
Facebook oldalára is feltöltötték, ahol a szervezők
egyhetes likevadászatot indítottak. A legtöbb szavazatot, 674 like-ot, Májai Zsolt
fotója kapta, ő lett a pályázat
közönségdíjasa. A szakmai
zsűri egybehangzó döntése
azonban Győrfy Krisztina
fotóját ítélte a pályázat tematikája alapján a legjobbnak.
A győztes nyereménye egy
szakmai nap, amely során
a fotózás rejtelmeiről beszélgethet Fülöp Edmund,
szovátai fotóssal, valamint
egy ingyenes lovaglás az
Amenus Lovardában, Orbán
Szilamér felajánlásával.
A szervezők meglepetten
tapasztalták, hogy egészen
fiatalok is érdeklődtek a pályázat iránt. A legifjabb pályázók mindössze 10 évesek.
A pályázat egyedi megközelítésű és különleges alkotásait egy hamarosan megrendezésre kerülő kiállítás
keretében tekinthetik meg
az érdeklődők, mely során a
zsűri is részletesen kiértékeli
a fotókat.

fiatalok

SZISZ
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- szenések

Kontraszt tematikával hirdetett fotópályázatot
a Szovátai Ifjúsági Szervezet
Beszélgetes a nyertes pályázóval, Győrfy Krisztinával
„Személy szerint a női szépséget, ragyogást véltem felfedezni
az alkotás pillanatában, és azt, hogy egy fekete-fehér kép is lehet
izgalmas, sőt.”
– A fotópályázat szakmai zsűrije egyöntetűen döntötte el, hogy a
te fotód felel meg a leginkább a pályázat előírásainak. A beküldött
fotód kimondottan erre a pályázatra készült, vagy régebbi alkotás?
– Ez a fotó kifejezetten a pályázatra készült, annak hatására
született az ötlet a kép témáját illetően.
– Kontraszt. Sokféleképpen értelmezhető téma. Te a sötét és világos
kontrasztjával dolgoztál. Miért ezt a megközelítést választottad?
– Úgy gondoltam, így lesz a leghatásosabb ez a fotó, a sötét és
világos színek kontrasztja, a fény
és árnyék játékosságával jött létre,
ezt mindenképpen szerettem volna megmutatni a kép által.
– Érzelmi világát és mondanivalóját tekintve igencsak gazdag
fotóról beszélgetünk, amely egy
sejtelmes női alakot ábrázol. Mit
láttál te, női szemmel ebben a pillanatban?
– Igen, egy női portrét ábrázol
a kép. Szerintem fontos, hogy
egy fotó valamiféle érzelmet
váltson ki az emberekből, vagy
''elmeséljen''egy történetet. Személy szerint a női szépséget,
ragyogást véltem felfedezni az
alkotás pillanatában, és azt, hogy
egy fekete-fehér kép is lehet izgalmas, sőt.
– Mikor kezdett el foglalkoztatni
a fotózás művészete?
Már egy ideje foglalkoztat ez a
dolog, szerettem volna kipróbálni valami újat, így jött a fotózás.
– Miket fotózol a legszívesebben?
Eddig többnyire portré fotókat
készítettem, de szívesen fotózok
természetben is.
– A szervezőket meglepted a fo-

Győrfy Krisztina

tóddal, ugyanis nem tudták, hogy ilyen tehetség rejlik benned.
Vannak-e támogatóid (gondolok a családra, barátokra) ? Tudnak-e rólad? Vagy csak saját kedvtelésre fotózol?
A családom és barátaim teljes mértékben támogatnak. Egyelőre még csak saját kedvtelésből fotózok, hobbyként. Örommel
tölt el, hogy a zsűri tagok tetszését ennyire elnyerte a képem.
– Terveidben áll-e komolyabban
foglalkozni a fotózással?
– Igen, terveim között szerepel,
hogy fejlesszem magam.
– Mivel foglalkozol jelenleg
(amikor nem fotózol)?
Eddig külföldön dolgoztam
vendéglátásban, de a kialakult
helyzet miatt egy ideje itthon
tartozkodom. Amint a körülmények megengedik, szeretnék
vissza menni.
– A fotópályázat nyertesének
díja egy szakmai nap eltöltése egy
fotóssal. Élsz-e a lehetőséggel, készülsz-e rá? Hasznosnak gondolod-e ezt a nyereményt?
– Mindenképpen szeretnék élni
ezzel a lehetőséggel, úgy gondolom egy hobbyfotósnak ez a legnagyobb ajándék, mert így egy
kis szakmai tudásra tehet szert,
izgatottan várom, és örülök ennek a nyereménynek.
Ezúton is szeretném megköszönni a szervezőknek a lehetőséget!
Gál Kriszta

14

penna

Szovátai Hírmondó, 194. szám 2020. június

száz
Száz év után
Molnos Ferenc
Mohácsnál legalább ott voltunk,
ott saját erőnkön s kardunkon múlt,
egyáltalán nem számíthattunk senkire,
minden teher a mi vállunkra hullt.

Pedig nagyapám nem volt nyughatatlan,
érezte, hogy köti a megtartó föld.
– Ne búsulj – mondta –, mindig lesz valahogy,
asszony, ne sírj, szemed ne töröld!

Pedig Európa akkor bizony rettegett
– jaj, el ne érje őt is a pogány! –,
a félelem verejtékcseppjeit törölte még
évszázadok múltán is Párizs mellett a homlokán,

Elvitték, s aztán megjött a Piavetől
– szívében rettenet, s alig csírázott zöld –,
hát nem elment alóla mindjárt
meggyalázva a szülőföld!

amikor hangzatos szavakkal – béke, igazság –
éhes falkaként a koncra összegyűltek.
Leghangosabbak s mohóbbak azok,
akik a hosszú harcban megszégyenültek.

Amikor már nem köszönt vissza
az addig keze nyomán termő föld,
nagyapám még mindig nem hitte el,
hogy végleg elveszett. – Ne pöröld!

Kinézték azt, aki gyengébbnek tűnt,
akiről hitték, már nem tud visszaütni,
nyakába varrtak ezernyi bűnt,
mindenért neki kell majd megbűnhödni.

– mondta nagyanyám. – Inkább ültess fát,
hogy itt volt, a gyermeknek jelöld!
Nem élhet úgy, hogy ne tudja,
volt itt egyszer egy ország, egy föld,

Sunyítás, álnokság, hazugság, gonoszság,
száz éve a te neved Trianon.
Ne papolj nekem többé semmiről,
mindenestől kivágnálak az ablakon!

ami minket még a nevünkön szólított,
éltető anyánk és kedvesünk volt,
amin általunk és értünk nőtt a búza,
amelyre apáink vére s verejtéke folyt.

Száz év előtt még Magyarországon
állt a nagyapám fiatal-hittel a porondon,
de az apám már Romániában
jött a világra ugyanazon a Korondon.

A gyermekre gondolj mindig,
lelkesen, örömmel, szeretettel üdvözöld!
Ő az, akihez egyszer talán – ha hisz benne –
még visszajöhet ez az elrabolt föld.

Bizony, mozgalmas idők voltak,
életek milliói csúsztak el perceken,
s amint tudjuk, az ostorok mindig
ott csattannak nagyot, a végeken.

Azóta az a gyermek is elment,
és a gyermek gyermeke én vagyok.
Szülőföldem magamban óvom, őrizem,
s a vágyott Európa engem is elhagyott.

zsörte
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Ketten a vízben és a dicsfényben
Most olvasom a hírt, hogy
Klaus Iohannis román államfő az idei Nagy Károly díj várományosa. Azért kapná ezt a
jelentős nemzetközi kitüntetést, mert „ő a méltányosság,
a kisebbségek védelme és a
kulturális sokszínűség nagy
támogatója."
Erről nekem Eric Moussambani Malonga jut eszembe.
Minden sportbarát közvetítésben találkozhatott ezzel
a névvel. A lapok lehozták a
fényképét, a televíziós beszámolók élőképet is adtak róla.
Az eset után az Angolna becenevet nyert egyenlítői-guineai
sportoló a népszerűségét annak köszönheti, hogy a 2000-es
sydneyi olimpián mindenki

megdöbbenésére a százméteres gyorsúszás egyik előfutamában
majdnem belefulladt a medencébe. Ilyet még a világ nem látott.
Csoda volt, hogy az ő „nagy úszótudományával” egyáltalán
ott lehetett. Moussambani a minimális kvalifikációs követelmények teljesítése nélkül, olyan szabad kártyával nyert olimpiai részvételi jogot, mellyel a drága képzési lehetőségekkel nem
rendelkező fejlődő országokat támogatják.
Sidney-ben a százméteres gyors selejtezőjének egyik futamában csupán hárman indultak, de két ellenfelét diszkvalifikálták,
így aztán egyedül maradt a medencében. Mondhatni szólózott.
Hamar magára vont minden figyelmet, s az aggódó nézősereg
– az uszodában és szerte a világban a képernyők előtt – azért
izgult, azért szurkolt, hogy a láthatóan erejét vesztett, kétség-

beesetten kapálózó, sőt, már fulladozó fiatalember valahogy elérje a medence szélét.
Végül sikerült neki. Annyira igen, hogy a
hírek szerint ezzel országos csúcsot is beállított. Talán ő volt az egyetlen hazájában, aki
vízben a száz méteres távval megbirkózott.
Óriási ovációt kapott, ünnepelt hős lett.
És hogy jön ide Iohannis? Úgy, hogy e
két ember teljesítménye között párhuzamot látok. Ahogyan Eric levegő után
kapkodva vergődött az olimpiai medence
vizében, úgy bukott újra meg újra a felszín alá s fulladozott a szebeni hős is a
méltányosság, a kisebbségek védelme és a
kulturális sokszínűség nagy támogatójaként a hazai közélet vizeiben. Végül mégis
így vagy úgy mindketten megdicsőültek.
De ha ezért Iohannist Nagy Károly díjjal tiszteli meg a demokráciára, az egyenlő bánásmódra, és persze, a méltányosságra,
no meg a kisebbségek védelmére és a kulturális sokszínűség
támogatására oly kényes NYUGAT, akkor Eric Moussambani
Malonganak is oda kellett volna adni az olimpiai aranyat, és nem
Pieter van den Hoogenbandnak, aki ott – a döntőben – kevesebb
mint fele annyi idő alatt, 48,30 másodperccel csapott a célba.
Nem kétséges, ha egyazon mércével mérünk, bizony Ericnek
járt volna a nyakába az az arany.
Ha netán nem tudnók, hogy Iohannis mennyit tett a méltányosság, a kisebbségek védelme és a kulturális sokszínűség nagy
támogatójaként, hát a fenti képen ő maga mutatja. Annyit. Mi is
annyit láttunk belőle. S annyiért bizony – a mi nagy megrököMolnos Ferenc
nyödésünkre – a Nagy Károly díj jár neki.
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– A tegnap még nem volt
lovad, hol loptad ezt a lovat
Gazsi?
– Nem loptam én, kezitcsókolom!
– Hát akkor honnan van?
– Találtam négy patkót a
földön... (folytatás a P1ben és P2-ben)
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