Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XIX. évf. 193. szám 2020. május

Új feladatra vár

Megint egy jó hírrel szolgálhatok: az önkormányzatnak
hála, kívül-belül átalakult,
mondhatni, megcsinosodott,
s immár új feladatra vár a
Petőfi lakótelepen a hajdani
kazánház épülete. Itt az ideje, hogy elfelejtsük ezt a nevet, találjunk helyette valami
mást, egyszerűt, ami csak ezt
jelöli, hogy valahányszor róla
esik szó, ne kelljen körbemagyarázni, sem „volt kazánházat” emlegetni, sem pedig
olyasmibe bonyolódni, hogy
„multifunkcionális ifjúsági terem” vagy bármi hasonló.
Valami könnyen kimondható és könnyen megjegyezhető
egyszavas név kellene!

Elhordjuk

Most nekem a
KAZI jut eszembe. A KAZI kön�nyen bekúszna a
fülbe, s magában hordozná a
múltat is (kazánház), mégis mai
lenne, s benne egy kis áthallás,
utalás is van a kaszinóra.
Amikor én kaszinót említek,
nem azokra a „szerencsejáték
barlangokra” gondolok, amivé
mára züllesztették, nem Las Vegas világára, hanem olyan közösségi belső térre, amely valaha
a kulturált együttlétet, közművelődést és szórakozást szolgálta.
Valamiféle nyitott klubra, ahol
megfelelő viselkedést követelnek
meg az oda belépőtől, és ahol az
ember jól érezheti magát.

– KAZI... KAZI... – mormolom. – Van benned valami fiatalos könnyedség, játékosság is,
mintha csak becéznénk téged.
– Gyere a Kaziba! A Kazi vár
ránk. Csak pár percre lépjünk
be a Kaziba!
– Voltam a tegnap a Kaziban,
és jól éreztem ott magam...
– kóstolgatom, hogyan hangzanak ezek a mindennapinak
szánt mondatok. Nem érzek
bennük semmiféle disszonanciát, azaz kellemetlen hangzást.
Az a négy betű jól elférne a
sarokra tett fadobozon. – mf –

Bevallom, még mielőtt
bárkit azzal vádoltak volna,
hogy Erdélyt ide akarta volna adni a magyaroknak, mi
már elkezdtük az elhordását.
A két nagyapám és nagyanyám, akik még a XIX. században Sóvidéken is Magyarországon születtek, halálukig
nem tudtak felocsúdni a trianoni kábulatból, az ők Erdélyük ottmaradt a régi Magyarországon, tehát ők nem
vettek részt az elhordásban.
Anyám a politikával nem
foglalkozott – félt tőle,
mint a mérgeskígyótól –,
de amikor apám vette a kosarat, hogy megrakja ezzel
a köves sóvidéki földdel,
nem szólt ellene, hagyta,
hogy vigye. Hagyta, hogy
apám minket, cseperedő
gyermekeket is befogjon a
földhordásba.
Bátyám, amikor 1977ben végleg kiköltözött Magyarországra, reménnyel
és szorongással teli szívvel
indult, s a kezében lévő
egyetlen bőröndben szülőföldjét, tehát Erdély egy
darabját vitte.
Magam is azt hordom immár három évtizede, mióta
megnyílt előttem is a határ.
A szigorú határellenőrzés
ellenére mindig volt nálam
egy darabnyi Erdély. Hiába kutatták át a csomagom
gyanakvó tekintetű, ideges
kezű határrendészek, mert
én a bőrömbe varrva vittem.
Vittem a barátaimnak, vittem ismerősöknek és ismeretleneknek, osztogattam önzetlenül, hogy legyen nekik
is Erdélyből bár egy parányi,
bár egy sóhajtásnyi. Legyen
egy csöppnyi Erdély-érzés a
szívükben.
Immár száz éve gyanakodva néznek minket, hogy
elhordjuk Erdélyt. Igen, azt
tesszük.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Nyulas Ádám Zsolt (szülei: Nyulas Zsolt és Nyulas Hortenzia Tünde); Kakucs Aliz Dorka (szülei: Kakucs András és Kakucs Judit); Incze Ottília Aporka (szülei: Incze János
Sándor és Incze Brigitta); Major Sára (szülei: Major Róbert Attila és Major Zsuzsanna);

Isten éltesse Őket!

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

Házasságot kötöttek: Domokos Barna (Tavasz utca 55 szám) – Kádár Janka (Tavasz utca
55 szám); Lunka Norbert (Kurta utca 2 szám) – Kalányos Erika (Kurta utca 2 szám); Majla
Hajdu Szilárd (Hóvirág 3 szám) – Madaras Beáta Enikő (M. Eminescu lakótelep L/8 szám);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Bakó Mária (sz. 1936) – M. Eminescu lakótelep L/6 szám; Jeremiás Magda (sz.
1955) – Petőfi Sándor lakótelep E3/15 szám; Kilyén Rozália (sz. 1941) – Sómező utca 24 szám;
Piroska János (sz. 1949) – Petőfi Sándor lakótelep F1/4 szám; Marton Rozália (sz. 1941) –
Május 1 utca 111 szám; Lunka Hajnal (sz. 1971) – Kurta utca 2C szám; Bereczki József (sz.
1958) – Petőfi Sándor lakótelep D2/17 szám; Marton Károly (sz. 1941) – Hosszú utca 78 szám;
Maxim Sándor (sz. 1948) – Tavasz utca 60 szám; Fülöp György (sz. 1947) – Május 1 utca 131
szám; Lőrinczi Mihály (sz. 1939) – Május 1 utca 16 szám; Csata Sándor (sz. 1961) – Bekecs
lakótelep B/9 szám; Sebe Géza Zoltán (sz. 1947) – Petőfi Sándor lakótelep F5/9 szám; Treznai
Emil (sz. 1952) –Bekecs lakótelep B/13 szám; Rus Edit (sz. 1940) – Petőfi Sándor lakótelep
A2/5 szám; Kilyén István (sz. 1939) – Sómező utca 24 szám; Sándor Piroska (sz. 1957) – Fő
út 147 szám;
Nyugodjanak békében!

Tavaszi munkálatok

anyakönyvvezető:
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

A május önmagában szépít
minden települést. Ha meg a kertész is hozzátesz ehhez valamit,
akkor szemet gyönyörködtető a

látvány. Az útszéli virággruppokban, a parkokban, zöld övezetekben csodát tesz az hozzáértő. Akkor is, ha alig akad aki csodálja,
mert vesztegzár alatt vagyunk,
szorgos kezek most is még szebbé varázsolták a város köztereit.

Olyan helyeken is ügyködtek,
ahol alig akad, aki látja, de ahol
mégis nagyon kellett. Például a
nagyállomás bejáratánál irtottak
bozótot. De hányan veszik észre
azt is, hogy megint eltűnt egy-egy
útszélére kirakott ágkupac a tavaszi fametszés nyesedékéből!

Önkormányzati határozatok
32. sz. Határozat –
Szováta Város 2020. évi
költségvetésének módosításáról;
33. sz. Határozat – Matei
Traian tanácsosi mandátumának érvényesítésétől
Szováta Város Helyi Tanácsában;
34. sz. Határozat –
Szovát6a Város Polgármestere
szakapparátusa
szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról;
35. sz. Határozat – a Rózsák útja közvilágításának
felújítására készült szakmai

tervezet dokumentációjának
elfogadásáról;
36. sz. Határozat – információ továbbtó vezetékek föld
alá vivésére készült szakmai
tervezet dokumentációjának
elfogadásáról;
37. sz. Határozat – a
Szováta Város Helyi Tanácsa valamint a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség és
Szovátafürdő
Rendőrsége
közti együttműködési megállapodás elfogadásáról a
„Rendőrség - Helyhatóságok
Egyóttműködése 2020” program keretében;
38. sz. Határozat – azon

jogi személyek adósságának
eltörléséről, akiket töröltek
a névjegyzékből a Cégbíróságnál;
39. sz. Határozat – a C.F.
nr.54590 Sovata telekkönyvi számmal rendelkező a
Szovátai Fürdővállalat tulajdonában lévő Retyezát villa
területi lehatárolása elfogadásáról;
40. sz. Határozat – a Fő
út 121 szám alatt lévő C.F.
nr. 54711 Sovata telekkönyvi számmal jelölt területen
lévő épület (egykori tűzoltóság) lebontásának jóváhagyásáról;

Ugyanakkor fákat ültettek, javításokat végeztek a játszótereken,
újrafestették az útszéli vaskorlátokat, oszlopokra szemetesládákat helyeztek ki, és rendszeresen
fertőtlenítést végeznek a forgalmasabb helyeken: a lakótelepek
lépcsőházaiban, a játszótereken, a
szemeteskukák környékén, buszmegállókban, sétányokon, kinti
padoknál, nyitva tartó üzletek,
gyógyszertárak előtt.

administrație publică locală

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

Liniile electrice subterane

Consiliul Local a predat spitalului local pachetele cu echipamente de protecție, trimise de către Guvernul Maghiar. Pachetele conțin 3500 de
măști chirurgicale de protecție, 50 de viziere de
protecție, 400 de mănuși chirurgicale de protecție,
140 de îmbrăcăminte de protecție, 225 de litri de
dezinfectant și 36 de ochelari de protecție.

Lucrările de schimbare a liniilor aeriene
de energie electrieă în cele subterane din str.
Trandafirilor sunt în curs de desfășurare. Pe
suprafață nu rămân decât niște stâlpi ornamentali pentru iluminatul stradal.
Cu această ocazie va fi schimbat și pavajul
trotuarelor în zona respectivă.

secretariat@primaria.szovata.ro

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

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 32 – cu privire la rectificarea Bugetului
Local al Orașului Sovata, pe
anul 2020;
Hotărârea nr. 33 – cu privire la validarea mandatului de
consilier în Consiliul Local al
Orașului Sovata al domnului
Matei Traian;
Hotărârea nr. 34 – cu privire
la aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare
al aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 35 – cu privire
la aprobarea documentației
tehnice a proiectului “Reabilitare iluminat public pe Str.
Trandafirilor, Oraș Sovata,
județul Mureș”;
Hotărârea nr. 36 – cu privire
la aprobarea documentației
tehnice a proiectului „Canalizații rețele subterane de
transfer de informații în

Orașul Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 37 – cu privire la aprobarea Convenției
de cooperare între Consiliul
Local al Orașului Sovata
și Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș, Poliția
Stațiunii Sovata pentru proiectul „Poliție – Autorități
Locale Servicii Publice în
Parteneriat 2020”;
Hotărârea nr. 38 – cu privire la anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori,
persoane juridice, radiaţi din
Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din
evidenţa fiscală;
Hotărârea nr. 39 – cu privire la acordul Orașului Sovata
pentru evidențierea Vilei Retezat – proprietatea S.C. Balneoclimaterica S.A., înscris
în C.F. nr.54590 Sovata;
Hotărârea nr. 40 – cu privire
la aprobarea demolării imobilului (fosta remiza PSI) situat în
Sovata, Str. Principală nr.121,
înscris în C.F. nr. 54711 Sovata;

Lucrări de modernizare a străzilor
În cadrul proiectului de
modernizare a străzilor
din Sovata, după așternutul
covorului asfaltic din str.
Câmpul Sărat, constructorii
execută lucrări de pregătire pentru asfaltare – frezarea, curățarea, reprofilarea,
pietruirea suprafeței – în
faza următoare în străzile Cerbului, Maistrului,
Stejărișului, Privighetorii
(până la turnul belvedere).

Dezinfectare
Primăria a montat la toate intrările blocurilor de
locuințe dispozitive cu soluții
de dezinfectare.
Totodată, pentru a diminua
pericolul infectării, efectuează
periodic (săptămânal) activități
de dezinfectare în casa scărilor
blocurilor, stațiile de autobuze, pe terenuri de joc, centrele
de colectare de gunoi din cartiere, la mobilier stradal. pe
alee, în zone mai frecventate
de populație.
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Földbe bújó drótok – járdafelújítás – szépítkezés a fürdőtelepen
Aki csak egyszer is próbált egy utcai képet fotózni, beleütközött abba a problémába, hogy a kép felső részébe belógó huzalkötegek miatt nem igazán
lehet egy valóban jó felvételt készíteni. Ilyenkor az
ember pár lépéssel továbbmegy, hogy új – ezúttal
huzalmentes – nézőpontot találjon, de hamarosan
rádöbben, hogy mindenhol belógnak villany- és
egyéb drótok, amelyek ma már bármelyik település fölött hálórendszert képeznek. Valójában nem
csupán a fotózót zavarja ez, de bármelyik helybélit
és turistát is, amely egy picit megemeli a járdáról,
útról a tekintetét, s amúgy csodálja ezt a várost.
Mindannyian úgy érzik, kár, hogy „belepiszkít” a
szép látványba az a sok drót. Nézzük meg, egyetlen villanyoszlopra is mi csomósodik össze! Az
nem csupán egy nehezen áttekinthető, bonyolult
rendszer vagy egy modern képzőművészeti alkotás
– mert annak is lehet látni – hanem valóságos régészeti lelet is, amelyből a hozzáértő olvasni tud, és
évtizedekre visszamenően megállapíthatja az elektromos energia szolgáltatása valamint a távközlés itteni fejlődésvonalát, történetét. Ő szét tudja szálazni, hogy „ez még használatban van, az már régóta
nem... ez igen... az nem... igen... nem... ez csak azért
van, hogy tartsa az oszlopot.”
Innen már csak egy gondolat, hogy a régészeti
leleteket tegyük inkább a földbe. De már csak azt,
amelyiken még futhat az utca során az elektromos
áram s a ma már nélkülözhetetlen információ – s
ezzel együtt tűnjön el az utcákról a vezetékekkel
egymáshoz sokszorosan kötözött idétlen oszlopok

aktuális
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sora! Tegyük oda, ahol a többi vezeték is
van, mert ott a helye. Gondoljunk csak
bele, ha a víz-, gáz- szennyvízvezetékek
hálózata is a felszínen, valahol a magasban futna, és ott „szépítené” a látványt,
csak azért, mert ott könnyebben észlelhető minden hiba, könnyebb a hozzáférés vagy mert olcsóbb lenne a kiépítése!
Ha egy településre úgy tekintünk, mint
egy bonyolult, de egységes szervezetre –
már pedig úgy kell tekintenünk –, akkor
tanuljunk a legnagyobb szervezetépítőtől, konstruktőrtől, a természettől. Ő sem
a felszínre tervezte a különböző hálózatait, rendszereit – például ér-, ideg-, emésztő-, csontrendszer –, hanem a felszín alá,
mert annak ott van a helye.

Ha most valaki a fürdőtelepen jár és
csodálkozik, hogy miért van feltúrva,
a rendőrségtől a Medve-tóig, hát ez
a válasz: végre lehetőség nyílt bár a
fürdőtelep központi utcáján elrejteni,
azaz a földbe tenni a villany-, telefonés egyéb vezetékeket.
A csúnya drótháló végre eltűnik,
a felszínen nem marad belőle más,
csupán odaillő megfelelő lámpaoszlopok, amelyek nem rontják a képet.
Ha már emiatt felszedték teljes
hosszában a járdaburkolatot – hiszen
az alá kerülnek a vezetékek –, egyúttal az is ki lesz cserélve újra. Már egy
szakaszon le is rakták.

Ha már a vírusjárvány miatt nincs az
ilyenkor szokásos forgalom a fürdőtelepen, hiszen leállt a turizmus, vendéglátás, kereskedelem, lám, ezt az időszakot
próbálja kihasználni az önkormányzat,
építkezésre, szépítkezésre, arra hogy
immár régóta tervezett esedékes munkálatokat elvégezzen, hogy aztán amikor
visszatérhetünk valamelyest a megszokott életünkhöz, immár megszépülve
lássuk viszont a fürdőtelepet, s még vonzóbbnak találja majd minden Szovátára
látogató turista.
Nekem bizonyosan nem fognak hiányozni azok a drótok. Csak mihamarább más
utcákból is tűnnének el!
Molnos Ferenc
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Járvány idején is lehet települést fejleszteni
Mit kereshet egy ekkora gép a házak között, ahol
úgy forgolódik a maga robusztus termetével – a helyzetre így szokták mondani –, mint elefánt teszi a porcelánboltban?
Egyáltalán láttak már elefántot – akár egy kisebbet
is – valamely porcelánboltban?... Én sem.
De láttam ezt a monstrumot a Mester utcában.
Megvallom, féltem, hogy a szűk helyen egy óvatlan
mozdulattal szétveri valamelyik ház homlokzatát.
Figyeltem egy darabig, aztán megnyugodtam, mert
a kezelője ügyesen mozgott a hatalmas karral. Azt
is láttam, hogy úgy hámozza az útfelületet, ahogyan
Biri néni ebédhez a jó székely pityókát.
A pityókát aztán olajban forgatják, ezt az utat pedig
aszfalttal panírozzák.
Az évek során jó sok tört kő került abba az útfelületbe. Arra gondolok, tiszta kár abból egyetlen darabkát
is kivenni, mert a több erősebbé teszi az utat, erre
jöhetne az aszfalt alá járó kőréteg, de az építő minden
bizonnyal kényszerűségből teszi, hogy ne emelje túl
magasra az útszintet, hiszen tekintettel kell lennie az
esővíz szabad lefolyására csakúgy, mint az udvarokra
autóval való bejárás lehetőségének biztosítására.

Igen, aszfaltozásra készítik elő az utat a Mester utcában.
Ugyanezen célból már „megkapirgálták” az útfelületet a Szarvas utcában, a Tölgyes utcában és a Fülemüle utcában is (a kilátóig tartó szakaszt). Aztán jöhet a kőréteg, majd az aszfalt.
És nyilván akkor a többi betervezett utca kerül sorra, amelyekhez sikerült finanszírozást nyerni uniós pályázatok révén a
turisztikai tengelyen.

aktuális
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Közben csendben és minden felhajtás nélkül a kisállomás
melletti óvoda épülete is készül, amelyen helyi munkaerő hiányában vietnámi vendégmunkások építenek.
A sportcsarnok szomszédságában lévő épület munkálatai sokévi megtorpanás után folytatódnak. A kétszintes épület formát
nyert, és szépen társul a sportcsarnokhoz..
Remélhetőleg nem gördül újabb akadály a befejezése elé.

Eltűnt egy régi épület és a hiánya sajog bennünk, mert hozzátartozott ahhoz az utcaképhez, amit megszoktunk. Hosszú léte
során különböző funkciókat töltött be, utoljára tűzoltósági épületként szolgált. (Valamikor mögötte volt a Szováta vize partján
álló királyné villájához vezető utca bejárata.) De a a helye nem
marad sokáig üres, az önkormányzat még az idén odaköltözteti
a dollárpiacot. Az alapozást éppen elkezdték.

Szép volt és ismét szép lesz.
Tulipán utcaként szerepel a térképen (str. Lalelelor), de mi
inkább rózsákra emlékezünk. Valójában egy pihenőkkel kön�nyített hosszú lépcső, amelyet legjobb napjaiban gyönyörű rózsaháló borított. Élmény volt alatta végigmenni. De nyilván,
tulipánnak is kellett ott lennie, ha ezt a nevet kapta.
Aztán az idők folyamán a régi lépcső megkopott, foghíjas lett,
s a lugassal – rózsával, tulipánnal s minden egyébbel– tönkrement. Már nem volt szívderítő látvány, s már nem volt kellemes
rajta végigmenni. Az használta, aki ott rövidítette útját a Rózsák
útját és a Sas utcát összekötő lépcsőn.
A lépcsősort már felújította az önkormányzat, most újraépíti a
2-es kantin előtti rózsalugast. A fémvázak rendbetétele, festése
után a kertészek vehetik munkába. Rajtuk múlik, hogy men�nyire lesz szép, rózsával borított ez a lugas, s hogy ugyanakkor
méltó marad-e a Tulipán utca illetve a Tulipán lépcső névhez.
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aktuális

Mikor facsemetét ültet az ember, azzal a reménnyel teszi, hogy
egyszer majd nagyra nő, törzse megerősödik, szép koronát nevel. Ahol remény van, ott aggodalom is van, így aztán aggódik
is érte: jaj, semmi baj ne érje!
Az Alszegen járva így nézem az útszéli fiatal fákat: eléggé megerősödtek-e már, hogy megmaradjanak. Mert mindig akad ártó
kéz, mindig van felelőtlen ember, aki egy fa sorsát derékba törje.
A tavaly a városi kertészet dolgozói néhány platáncsemetét ültettek Szovátán, az idén pedig díszszilvákat a Parajdi úton és a
Hosszú utcában. Jó sorsot kívánjunk nekik, s vigyázó szemünket le ne vegyük róluk, hogy megmaradjanak, megnőjenek!
Hányszor hallottuk a fakivágást
mindig harciasan követelőktől, hogy „túlságosan nagy
már, árnyékot
tart, penészedik tőle a falam,
öreg és könnyen
kitörik, kidől,
ráesik a házamra, a tömbházi
lakásomra, az
autómra” stb.
Ezekre a díszszilvákra majd
nem lehet ilyeneket mondani,
mert nem nőnek „túl nagyra,
veszélyesre”.
Illyésmezőt az idén még nem
éri el az aszfaltozás, még nem
nyert finanszírozást a leadott
pályázat. Itt a művelődési ház
felújítása után egy ravatalozó
építése lett az elsődleges.
Az illyésmezői ravatalozó
épületét ebben a stádiumban
örökíthettem meg. Fedél áll
rajta, ki van vakolva, ajtó, ablak berakva.
Előtte egy terasz még kiképzésre vár. Az alapja megvan, a
betonrészt megöntötték, a pillérek helye kiképezve, lyuk a
falban meghagyva, majd ácsolnak egy lefödést, lekövezik a
teraszt, bebútorozzák, körülötte eltűntetik az építkezés nyomait, rendezik a környezetét,
kövezik a hozzávezető utat, és
már használatba is adható.

beszámoló
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köszönethogyaláírtad.hu
Kérem, ne keresse ezt a címet az interneten, ott nem
fogja megtalálni! Nem, nem
a kitett ékezetek miatt.
Köszönet mindazoknak,
akik aláírást gyűjtöttek a
Székely Nemzeti Tanács
európai kezdeményezéséhez, és köszönet mindazoknak, akik aláírtak!
A magyarság ismét teljesített: megvan az egymillió
aláírás! Most még más országokban kell elégséges aláírást
összehozni, hogy az a hét országos kitétel is meglegyen.

Számíthatnak egymásra
Márciusban lépetek életbe a koronavírus terjedését csökkenteni igyekvő korlátozások, és nemsokára egy érdekes bejegyzéssel találkozhattunk az egyik közösségi média felületén:
„Az aktuális helyzetre való tekintettel minden jó szándékú
sóvidéki lakost és felelős személyt arra kérünk, hogy segítsen
ahol és akinek tud! Segítsük az idősebbeket, a vállalkozók ne
küldjék el az alkalmazottakat, segítsék azok munkáját, aki dolgozni akarnak!
Mi szeretnénk jó példával elöl járni, a DUMBO csapata úgy határozott, hogy segíti azok munkáját, akik most értünk és a közösségünkért is dolgoznak. Jelen esetben a szovátai kórház és SMURD
járművei részére ajánlottunk fel ingyenes autómosási lehetőséget a
szükségállapot idejére, ezzel is tehermentesítve az ott dolgozókat,
és elősegítve a higiéniát. Mindenki nézzen körül, mert biztos, hogy
aki akar tenni az tud is, legyen az kicsi vagy nagy dolog! Hajrá!”
Deák Károlyt ismerhetik a szovátaiak, egyéb tevékenységei
mellett 20 éve működtet autómosót Szováta központjában, a
piac szomszédságában. A megszorítások miatt kialakult helyzet
gondolkodóba ejtette, hogy miként tudna segíteni. Mindenki
azzal segít, amilyen eszközei rendelkezésre állnak – vallja Károly, így kézenfekvő volt, hogy ingyenesen felajánlja a helyi kórház és a rohammentő-szolgálat járművei számára az autómosó
adta lehetőségeket. Az intézmények vezetői pozitívan és örömmel fogadták a felajánlást, mivel ezzel is tehermentesülnek a
járművek vezetői, és könnyebb figyelni a higiéniára, mivel a
nagynyomású gőzborotvával a külső mosását és a nagyteljesítményű porszívó a mentőautók belsejének a kitakarítását hatékonyabban lehet elvégezni. A DUMBO csapata jó példája bizonyítja, hogy szükségben is számíthatnak a szovátaiak egymásra.
Nagy Zsolt

Fotó: Deák Károly

Fotó: Deák Károly
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„Felsorolni is nehéz, mi mindent jelentett Beder Tibor közösségünknek”
XVII. Tanár úr

A címben Kelemen Hunort idézem. Valóban nehéz felsorolni, mi
mindent jelentett, mi mindent adott székely-magyar közösségének
Beder Tibor, aki május 3-án életének 83. évében indult a törökországi gyalogútjánál is hosszabb útjára. Az emlékezők néhányat
sorolnak: tudós földrajztanár, utazó, kutató, közíró, pedagógus, a
Julianus Alapítvány létrehozója, megyei főtanfelügyelő, a magyarság emlékhelyeinek és hagyományainak őrzője, több sikeres könyv
szerzője, törökországi zarándoklatok szervezője, a magyarságtudat
erősítésének önzetlen és elkötelezett harcosa, a török–magyar barátság zászlóvivője stb.
Nekem mindenek előtt tanár volt – a szó legnemesebb értelmében
–, példamutató tanár, ifjabb nemzedékek elkötelezett nevelője, aki
életével bizonyította azt, amit tanított. Olyan tanár, aki nem csupán
iskolai tanítványait tanította, szellemi-erkölcsi tanításának hatása
Székelyföldre és az egész Kárpát-medencére és mindenhová, ahol
magyar ember él, kiterjedt.
Korondon igazgatóm is volt. Másodikos koromban tíz kilométeres
távot futtatott le velem is hegyen-völgyön egy versenyen. Addig nem
hittem volna, hogy képes vagyok rá. Tiszteltem, szerettem, a könyveit is szívesen olvastam. Könyvbemutatót is szerveztünk neki. 2012ben filmeztük, amikor Csíkszeredában a három székely megye által
alapított Orbán Balázs-díjjal tüntették ki.
Amikor hetvenéves volt, vele voltam egy törökországi zarándoklaton, ahol a Rákóczi emlékhelyeket – Gelibolu, Rodostó, Avsarköy,
Isztambul – jártuk be. Úti beszámolót írtam erről, amely megjelent
a Micsoda nyár! című kötetemben.
Most ebből vett idézettel hajtok fejet Beder Tibor emléke előtt.
Molnos Ferenc

Éjféltájt indulunk haza. Eljött a pillanat, amikor az utazó
egyetlen vágya, hogy minél hamarább hazaérjen. Elég volt
a látnivalókból, elég az élményekből. Már semmi más nem
érdekli. Ha tehetné, a gondolat sebességével térne meg otthonába, hogy saját ágyában pihenhesse ki az út fáradalmait.
A buszban csendesek vagyunk. A török-bolgár határig
már nem számítunk semmi érdekesre, az átkelés is csak
annyiban érdekel, hogy az éppen szolgálatban lévő túlbuzgó, netán teljesen érdektelen tisztviselők vajon ezúttal
mennyire teszik próbára a türelmünket? Bóbiskol a társaság. Mindenki próbál a lehető legkényelmesebben elhelyezkedni az ülőhelyén. Már gondolatunkkal sem kapaszkodunk az itteni tájba, nem kémleljük, hagyjuk, hogy fusson
a busz mellett sebesen visszafelé. És fusson vele az éjszaka!
A Tanár úr nem alszik. Magába mélyedve ül. Fáradt tekintetén látom, hogy ezúttal nem tervez semmit, csak hagyja,
hogy kedvükre kóvályogjanak a gondolatai. Most először
nem figyel a környezetére. Az önmaga számára kitűzött
feladatot elvégezte. Végéhez közeledik a negyedik Mikeszarándoklat. Már csak az hiányzik, hogy a zarándokok
megtérjenek otthonaikba. Az út jól sikerült. Végigjártuk a
bujdosók útvonalát, a korábban megjelölt emlékhelyeket
megkoszorúztuk, állítottunk egy új kopjafát, megbeszéléseket tartottunk helyi hatóságokkal, ápoltuk elődeink emlékét, erősítettük magunkban a nemzettudatot, régi kliséket
bontogattunk le és rokonszenvet találtunk egy másik nép
iránt, amelyik testvérének tud minket. Ennyi elég is egyelőre. Az élmények feldolgozása még ráér. Csak érjünk haza
szerencsésen!
Ősz üstöke világít az éjszakában. Mágnesként vonzza a tekintetem. Azt mondják, immár hetvenet töltött. Ahogy itt
fáradtan ül, már elhiszem. De mindaddig, amíg dolga volt
velünk – tervezett, szervezett, irányított és oktatott –, nem
látszott rajta ennyi év terhe. Meggyőzően határozott volt és
fiatalos. Úgy járt előttünk Rodostó vagy Isztambul utcáin,
hogy csaknem futásra kényszerült, aki követni próbálta.
Csodáltuk szellemi és testi frissességét.
– A méz az oka – magyarázta korábban valamelyikünk
megjegyzésére a zarándoklaton résztvevő felesége. – A méz
és a tej. Ez a kettő a fő tápláléka.
Ettől volna ennyire fitt? Ennyire meghatározó lenne az
egészséges táplálkozás? Kell ehhez még valami más is: cél
és akarat. Terveket szőni, és azokat megvalósítani. Felelősséggel gondolni egy közösség sorsára, életére, és számára
hasznosnak lenni.
Most rám néz. Ha tudná, hogy éppen őt figyelem, elemzem! Mosolyogva biccent felém a fejével. Mintha azt mondaná: „ezt megcsináltuk.” Fáradt az arca, de elégedettnek
tűnik. Tekintetében bajtársi cinkosságot vélek felfedezni.
Visszabólintok neki: „igen, ezt meg.”

ez-az
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Rossz a jóban
Hányszor hallhattuk a tanítást, hogy
minden rosszban van
valami jó. Ezt olyankor szokták mondani, amikor a gödör
fenekéről az ember
meglátja, hogy onnan
már csak felfelé lehet
tovább menni. Ilyenkor elmúlnak a félelmei, úgy érzi, ennél
rosszabb már nem
történhet vele, s örül
annak a bizonyosságnak, hogy merre van
a felfelé.
De aki ezt nyitott
szemmel nem éli meg,
annak hiába mondják, nem kíséri figyelemmel, unja a más
szövegét.
Tehát minden rosszban van valami jó. De ennek a fordítottja is igaz: minden jóban van
valami rossz. Lám, hogyan szembesült ezzel egy negyedikes kislány
ebben a mai felfordult világban.
Fülöp Anna Zsófia úgy érezte,
hogy neki rögzítenie kell füzeté-

ben egy ilyen történelmi helyzetet,
amely a nyakunkba szakadt. Nyilván abból a nézőpontból, amelyből
ő látja az egészet.
Elkértem ezt a pár sornyi feljegyzést, mert tanulságosnak találom.

Amikor megtudtam, hogy szerdától nem
kell iskolába menni, nagyon örültem.
Méghogy kényszervakáció! Ez igazi, váratlanul jött vakáció! Végre sokáig alhatok!
Szerintem nem volt olyan gyerek, aki ne
örült volna. Az első napok nyugodtan teltek
otthon. Apa dolgozott, anya sürgött-forgott,
vásárolt. Én sokat lazítottam, pihentem. No,
igaz néha összekaptam Csanival. Minden a
szokásos volt. mintha hamarabb lett volna
hétvége!
Egy idő után nem találtam a helyem. Nem
mehettünk ki a kapun kívülre. Senkivel sem
találkozhattam a barátaim közül. Mamival?
Szóba sem jöhet! És ezt mind azért, hogy
nehogy betegek legyünk! Ki érti ezt? Ha bekapcsolom a tévét csak erről beszélnek. Még
jó, hogy a gyerekadó nem! Fárasztó! És ez a
furcsa szag a házban! Apát is zavarja. De ez
is miattunk! Hogy ne legyen egyikünk se beteg! Én iskolába mennék inkább! Unalmas az
itthon-tanulás. Hiányoznak az osztálytársaim
és a tanító néni! Csak telefonon, duo-n vagy
messengeren tudok velük beszélni. Jó volna
összesúgni a csajokkal!
Hát lassan telnek a napok! Remélem, ez a
„jó’’ hamar véget ér, és kezdődnek a „rossz’’
iskolai napok.
		
Fülöp Anna Zsófia, IV.B.

Molnos Ferenc

MI VAN A GÓLYAFÉSZEKBEN

Két szép fotót kaptam Deák Zsolt barátomtól,
akiről kiderült, hogy belátó ember. Pontosabban belelátó ember, hiszen negyedik emeleti
lakásából sokmindenbe belelát. Egyebek mellett – ahogyan a fotók is tanúsítják – belelát a
Penny üzlet előtti
torony tetején lévő
gólyafészekbe. Aki
kíváncsi, hogy mi
van a gólyafészekben, Deák Zsolt
mit lát abban, ebből megtudhatja.
Három szépen
cseperedő gólyafiókát lát ott és
egy gondoskodó
gólyapárt. – mf –

Fotó: Deák Zsolt
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fiatalok

- szenések

A költészet és a tánc
Két, szívünkben fontos helyet elfoglaló és lelkünket felvirágoztató
szenvedélyünket ünnepelte a világ ebben a hónapban: a költészetet
és a táncot. A korlátozott mozgáslehetőségeinkhez mérten igyekeztünk mi is méltó módon tisztelegni ünnepeltjeink előtt.
1964 óta április 11-e a magyar költészet napja. Bár a tavaly
verselős flashmobbal „posztoltuk az utcán” kedvenc költeményeinket, az idén facebook oldalunkon emlékeztünk meg a 115
éve született József Attiláról, a magyar irodalom kiemelkedő
költőjéről. Az idei áprilisi hangulatot mi sem idézhette volna
jobban, mint az ünnepelt költő Megfáradt ember című alkotása,
amely Kelemen Irénke szavalatában kelt életre a Szovátai Ifjúsági Szervezet Facebook oldalán.

Kéz a kézben jár a költészettel a tánc. Nincs az a költemény,
amelyet ne lehetne eltáncolni, de nincs az a tánc sem, amelyet
ne egy belső költemény szülne. A szívdobbanások és a lépések
harmonikus kombinációja.
Április 29-én a tánc világnapját ünnepelik 1982 óta. Az ünnepet
az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Noverre
francia táncos és balettművész születésnapjára rakták. A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános
felfogásban, és hogy arra ösztönözzék a kormányokat, hogy minél
nagyobb teret szenteljenek a táncnak az oktatási rendszerben.
Arról, hogy kinek mit jelent a tánc, milyen szerepet tölt be
az életében, városunk aktív, a tánc művészetében meghatározó
és elhivatottan alkotó személyiségeit kérdeztük. Válaszaikat egy

rövid kisfilmben publikáltuk a közösségi oldalunkon, így
ünnepelve a napot.
„A legszebb módja a szeretet, az öröm kifejezésének.
Kihívás lehet azoknak, akik nem tudják átérezni a ritmust, de kevés annál felszabadultabb dolog jut eszembe,
mint amikor teljes át tudod adni magad a zenének, és
engeded, hogy a tested kövesse a ritmust.” – Hegyi Kriszta
„Számomra a tánc a szórakozás felső fokát jelenti. A tánctéren lévő emberek mind összetartoznak, tánc közben pedig az
lehetsz, ami csak lenni akarsz.” – Boda Attila
„Számomra a tánc a sokszínűség világát rejti magába: legyen
az a test és a lélek fejlődése, szociális fejlődés, a közös munka
élménye és gyümölcse, a hagyományok tisztelete, ugyanakkor
más kultúrák felé való nyitottság is. A tánc egy önismereti út. A
tánc életérzések művészi kifejezése, mindenki számára érthető
közös nyelv.” – Pál Varga Beáta
„A tánc számomra kikapcsolódást, mozgást, tombolást jelent.
Én akkor táncolok, ha jó kedvem van. És legyen szó néptáncról,
társastáncról, moderntáncról, büszke vagyok, ha el tudom járni a
lépéseket. Eddigi életemben nagyon sokat táncoltam, és a továbbit is így képzelem.” – Magyari Ildikó.
táncoktató, Táncoló talpak együttes.
„A tánc nem más, mint a test és a
lélek egészsége, a test vitalitásának
kifejeződése, a lélek kiteljesedése.” –
Tőkés Lóránt, néptáncoktató, Sirülők Néptánccsoport.
„Amikor táncolok egy teljesen más
dimenzióban vagyok: jobb vagyok,
több vagyok, igazán önmagam vagyok. Az az önfeledt boldogság, amit
tánc közben érzek még a legnagyobb
szerelmet is túlszárnyalja.” – Szabó
Éva, zumbaoktató.
„Ha őrizzük, a néptánc tüze parázzsá válik. Ha megéljük, éltetjük a
lángjait. Ezt jelenti számomra a tánc:
tűz, szabadság, élet.” – Kiss Boglárka, táncos, Sirülők Néptánccsoport.
„Én azért szeretem a táncot, mert
ott lehetek a barátnőimmel, és
Ilcsitől kaptunk pompont, és engem a tánc mindig vidámmá
tesz. Én azért szeretem a táncot, mert mindig boldog vagyok.” –
Bodó Adrienn, táncos, Táncoló talpak (7 éves).
„Számomra a tánc kikapcsolódási és mozgási lehetőséget nyújt.
Az életem egy nagyon fontos része.” – Jeremiás Gellért, táncos.
„Számomra a tánc nem csupán sportot, hanem kikapcsolódást, szenvedélyt, szórakozást, szabadságot és a mozgás örömét jelenti. A külvilág olyankor megszűnik létezni számomra.
Nekem a tánc azt jelenti, hogy szabad lehetek, elzárkózhatok a
külvilági zajoktól, feltölt, kizökkent a mindennapok problémáiból, és ad egy támaszt az életemhez. Véleményem szerint az
önkifejezés egyik eszköze. Táncközben nem létezik semmi más,
csak a ritmus és a tánc. Úgy érzem, hogy a tánc az életem egyik
legfontosabb része.” – Benkő Orsolya, táncos.
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Beszélgetés egy lemezlovassal
„Szováta nem kicsi ehhez a foglalkozáshoz, csak sajnos
nincs rá lehetőség, hogy itthon mutassuk meg azt, amit tudunk”
– Elöljáróban néhány szó a VIBE fesztiválról!
2017-ben néhány lelkes és bátor magyar fiatal úgy döntött,
hogy szervez egy fesztivált a maros megyei (de nem csak) ifjúságnak. A kezdeményezőket a közösségépítés ösztönözte,
az elgondolás miszerint „az erdélyi magyar fiataloknak olyan
rendezvényeket, lehetőségeket kell teremteni, amelyek miatt
itthon, szülőföldjükön akarnak majd maradni. A VIBE-on magyar barátokkal, ismerősökkel találkozhatnak és bulizhatnak
úgy a fiatalok, hogy eközben tanulásra, sőt, pályaválasztásra is
lehetőségük van” – magyarázza a fesztivál hivatalos weboldalán
Talpas Botond, közösségi vezető, a fesztivál egyik szervezője.
A július elején zajló négynapos rendezvény helyszínéül az
igencsak népszerű és könnyen megközelíthető Maros partot
választották a szervezők, akik igyekeznek minden évben valami
újat és izgalmasat hozzátenni a fesztiválhoz, így építve fokozatosan annak színvonalát.
Bár a koronavírus-járvány miatt fennálló helyzet miatt egyenlőre kérdés, hogy lesz-e a Vibe fesztiválnak negyedik kiadása az
idén avagy sem, a szervezők nem bízzák a véletlenre, és már javában zajlik a fesztivál internetes tehetségkutatója. Ezen három
szovátai fiatal is összemérte tudását megannyi erdélyi feltörekvőben lévő lemezlovassal. Hogy miről is szól ez a tehetségkutató, illetve hogy mit takar egy lemezlovas, divatos szóval DJ
tevékenysége, arról Boda Attilát kérdeztem.
– Miről szól a VIBE fesztivál szervezői által indított tehetségkutató?
A fesztivál szervezői a feltörekvő erdélyi Dj-knek és zenekaroknak adnak lehetőséget, hogy felléphessenek a Vibe fesztivál
színpadán, így minden zenekar és Dj meg tudja mutatni, hogy
mire is képes. Célja a tehetséggondozó programok, képzések,
rendezvények szervezése és kiemelten fontos ennek az online
térbe való helyezése.
– Kik, hogyan és milyen kritériumok mentén jelentkezhettek erre?
Zenekarok és Dj-k jelentkezhettek. A zenekarok 2 zeneszámot
kellett elküldjenek, ebből egyik kötelezően saját kellett legyen.
A Dj-k pedig egy 20 perces mixet küldtek el. Ezenkívül pedig egy harminc másodperces zenei részletet kellett kivágni és
beküldeni a saját alkotásunkból és egy képet önmagunkról, a
zenekarok esetében pedig a csapatról.
– Milyen műfajokban jelentkezhettek a tehetségek?
A zenekarok esetében rock, rock and roll, trash metál, alternatív pop-rock. A Dj-k pedig két nagy főműfajban, az első az
EDM (Electronic Dance Music ) és DnB (Drum and Bass). Második műfaj pedig a techno és house.
– Hányan jelentkeztek a megmérettetésre?
Pontos információim nincsenek, de megközelítőleg 100-an.
– Milyen műfajban lettél te a döntőbe jutó?
Techno és House műfajban.
– Mióta zenélsz? Honnan jött ez a hobby? Mióta csinálod? Mi
vonz téged ebben?
Mindig is szerettem zenét hallgatni és keresni az újabbnál

újabb zenéket. De komolyabban foglalkozni a zenével sose volt
időm. Ebben a nehéz időszakban, minden napossá vált a zenével való foglalkozás, most nem mondhattam azt, hogy nincs
időm. Így nekiálltam és elkezdtem kísérletezni itthon. Körülbelül egy éve volt az, amikor belekezdtem itthon, viszont ezt
senki sem tudta mivel a magam csendjében foglalkoztam ezzel.
Az elmúlt 1-2 hónapban kezdtem publikálni a saját mixeimet,
amelyek meglepően sok emberhez eljutottak. Ami vonz ebben
az az, hogy kikapcsol, amikor zenével foglalkozok, és jól esik
látni egy bulin mások arcán a mosolyt és a pozitív visszajelzést
amikor nekik zenélek.
– Mi szükséges ahhoz, hogy valakiből lemezlovas legyen?
Elsősorban zenei hallás, viszont egy lemezlovas nem feltétlenül attól lesz jó, hogy ha jól tud mixelni, hanem fel tudja mérni
azt, hogy milyen igénye van a közönségnek, és tud azonosulni
másokkal, azonban bemutatja a saját stílusát és ad egy szeletet
magából úgy, hogy elnyeri a közönség tetszését.
– Mi az elképzelésed a jövőre nézve? Szeretnél komolyabban foglakozni ezzel? Beszélj a céljaidról (továbbtanulás, szakma, jövőkép)!
A jövőre nézve nem szeretnék különösebben sok energiát fektetni a zenélésbe. Hobby szinten viszont élvezetes dolog. Szeretnék továbbtanulni a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dietetika és nutrició szakán.
– Nem túl kicsi Szováta ehhez a foglakozáshoz (dj-skedéshez)?
Szórakozóhely hiányában hol tudnád űzni? Ráadásul nemcsak
te vagy a városban, aki hasonlóról álmodik, több versenytárs is
feltörekvőben van.
Szováta nem kicsi ehhez a foglalkozáshoz, csak sajnos nincs
rá lehetőség, hogy itthon mutassuk meg azt, amit tudunk. Így
kénytelenek vagyunk más városban megtenni ezt, ami elszomorító. És a többi versenytárs is más várost tűz ki célnak emiatt.
Ha Szovátán lenne lehetőségünk, akkor a városunk nem csak a
turizmusról lenne híres, hanem a jó szórakoztatásról is.
– Miben látod a te különlegességedet? A hajadat leszámítva....
Úgy gondolom, hogy egyedi ízlésem és stílusom van a techno
műfajban, így ezt próbálom közvetíteni a közönségnek. Mivel
folyton keresem a zeneszámokat, így igazán ritkaságokra bukkanok rá, eldugott helyeken kutatok, közönségem pedig nem
ismeri azokat a dalokat, talán ez lenne az én receptem.
– Hol látod magad 10 év múlva?
Azt, hogy hol azt még igazán én sem tudnám megmondani,
viszont a szülővárosom fontos lesz számomra. Remélhetőleg
egészségesen és boldogan találok magamra 10 év múlva is.
Boda Attilával, művésznevén Kakukkfűvel együtt két másik szárnyát bontogató, szovátai lemezlovas is jelentkezett az
instagramon zajló, szavazatgyűjtős tehetségkutatóra, a 21 éves
Hegyi Eduárd (Edward) és a 24 éves Dezső Zsolt (DZSO). Bodához hasonlóan Edinek is sikerült a döntőbe jutnia, míg Dezső
mindössze néhány szavazattal lemaradt ellenfelétől, így kiesett az
első fordulóban.
Gál Kriszta
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a múlt emlékezete

Az alábbi riportot Bölöni Domokos postázta nekem:
„olvasgatom a Brassói Lapok 1936-os számait, és efféle kis drágagyöngyökre bukkanok...
Ha volna hely valahol, nem ártana újraközölni.”
Tomcsa szellemes írását olvasva nem csupán A fellázadt pofozógép című feledhetetlen kötete villant fel bennem, hanem a szüleim
szava is, amint iskolai történeteiket idézték fel, hadd tudja meg
a gyerek, hogy milyen volt iskolásnak lenni Korondon az 1930-as
évek első felében, amikor még szüneten sem engedték a székely falu

gyermekeinek a magyar szót, és milyen volt a tanítójuk. Ők egy
„másik világ”-ról meséltek. De, lám, ez a másik világ sok-sok év
multán utánam nyúlt ezzel a riporttal, s én úgy érzem, bár korondi
a történet, de helye lehet ebben a lapban, mert ugyan Bota tanító
nélkül, de nagyjából Szovátán is, mint ahogyan Sóvidék más településein is, ilyen lehetett akkoriban az iskolai hangulat.
Hogy ez mennyire így van, bizonyítja Telegdi Zoltán írása is,
amelyet a Rugonfalvi Kiss István szerkesztette A nemes székely
nemzet II. kötetében (Debrecen, 1939) találtam.
– molnos –

BOTA TANÍTÓ ÚR MÉGSEM CSINÁLT KARRIERT KORONDON
Tomcsa Sándor riportja

Egy régi, de szokatlanná fokozott pedagógiai módszer sikere és bukása
Korond, április 21. Bota Joan néhány éve került az Udvarhely
megyei Korond község állami iskolájához tanítónak. Ma — sajnos
— a pályaválasztás nem ösztönös, és nem az ifjú hajlamainak,
vérmérsékletének, ambíciójának természetes és szükségszerű folyománya, hanem abba döntően beleszólnak a kényszerítő körülmények, a szükség, az anyagiak, még a Bota Joanoknál is,
márpedig ők e téren szédítő magasságban állanak, teszem a
Boka Jánosok felett. Így történhetett aztán, bogy Bota Joan csak
mint egyszerű néptanító vonulhatott be néhány évvel ezelőtt az
udvarhelymegyei Korond községbe. Bizonyára autóbusszal érkezett, ízléses kis csomagjával, nem tudjuk, de nem valószínű, hogy
a falu vezetősége kivonult volna elébe a község határáig, talán
díszkapu sem volt és fehérruhás nők sem, bizonyára szirénák sem
szóltak, bizonyára filmriporterek sem dolgoztak, és bizonyára
Bota Joan, lelke mélyén, ifjúsága rózsaszínű szédületében, egyik
kezével ambícióját szorítva magához, másikkal robbanó tetterejére
támaszkodva — nem így képzelt egy bevonulást.
Hiszen Istenem, érthető is. Olyan nagy a világ, és az emberek
minden erőfeszítése ellenére is, hogy vértől síkos vágóhíddá vagy
borzongató sikolyoktól hangos tébolydává aljasítsák — olyan szép.
Ilyen lehetőségek mellett, ha valaki ifjan, ambícióktól duzzadva és tetterőktől feszülve, kénytelen autóbuszon és ízléses
kis csomagjával bevonulni egy inkább egyszerű, mint pazar
székely faluba, tényleg elszorító tudat lehet. Nem is lehet
cél, egy életen át — mely oly röpke és visszavonhatatlan
— öntözni az emberpalántákat a vallás, szeretet, tudomány
és civilizáció éltető vizeivel, hogy azok bokrosodjanak istenfélelemben, hazaszeretetben, tudományban, ez nem lehet
cél, még akkor sem, ha ezért kulturzónás duplafizetés jár
is. Nem lehet cél ez, pont egy ilyen Korondon, istenháta
mögött, térdig érő sárban, derékig érő szélben, fülig szürkeségben és belepve az unalomtól, amikor a világ cseng-bong,
ígér, hív és gyönyörű, és olyan egyetlen az élet!
Valahogy így érezhette Bota Joan is, mikor az udvarhelymegyei
Korond községben delegált tanítóként, ízléses kis csomagjával
lelépett az autóbusz rozzant lépcsőjéről. Így érezte, s nyomban
utána azt gondolta, hogy itt tenni kell valamit. Érzés, gondolat
és tett — ez volt a sorrend. Mindenek előtt is tehát, magára
kell terelnie elsősorban a szakkörök figyelmét, később fel kell
kavarnia a közvéleményt, aztán jöhetnek a szélesebb vizek, vé-

gül talán kitörhet a vihar, mely kidobja, vagy érte nyúlhat az
elismerés keze, és kiemeli a meddő, sivár, korondi reménytelenségből, és odaállítja, ahol már érdemes élni, ahonnan már
látszik az élet millió, ragyogó arca, és ő, egyik kezével magához
szorítva ambícióját, másikkal feszülő tetterejére támaszkodva tehát a maga védelmét szolgálja azzal, ha a lehetőség szerint
megnehezíti az amerikai és európai államok fegyverkezését...
Ha valaki, és történetesen egy tanító érvényesülni akar,
akkor, átlagosan emberi és közepesen európai felfogás mellett,
olyan szakszerűt, kiemelkedőt vagy újat produkál, ami méltán hívja fel magára úgy az illetékesek, mint az illetéktelenek
figyelmét, és lábai elé rakja az elismerés pálmáját. Ez azonban
— gondolhatta Bota — kissé körülményes és hosszadalmas.
Szakszerűt, kiemelkedőt vagy újat produkálni? Minek! Hiszen
nem is tudnék — mélyedhetett el —, na meg a kor sem
kedvez efféle elavult, idejét múlt porduktumoknak.
Bota Joan tanító tehát szétnézett az osztályban, melyben
mint kis rigófiúk és mezei virágbimbók üldögéltek a székely
legénkék meg leánkák. És Bota Joan tanitó döntött. Pofozni fog.
Istenem, mit mondjunk: gusztus dolga, de ha valaki érvényesülni akar, ez is egy út és mód. Az ököl. És imponáló is. Teszem:
egy Bota- és Max Baer-meccs. Határozottan. De Bota Joan tanító
óvatosan, szinte kínosan vigyázott arra, hogy érvényesülése útján
nehogy olyant „illessen“, aki vissza is „illethetné“.
Ezért Bota Joan tanító, kimondottan, csak a „gondjaira“
bízott székely legénkéket meg leánkákat kezdte pofozni. De
ezeket aztán lendülettel és fáradhatatlanul.
És íme! Először is a korondi szülök figyeltek fel. Hát
hogyne, mikor kölykecskéik, némelyik még alig hogy el
tudott totyogni az óvodába; rendszeresen feldagadt képpel
és véraláfutásos szemmel állítottak haza. Visszaemlékeznek
arra, hogy kiskorukban ők azzal tértek meg a tudomány
templomából: „Édesapám, tudom a ’Bö’ betűt!...“
Most? Most vizes borogatást kell rakni a gyerek fejére...
Mit tudhatták ők, hogy itt Bota úr érvényesüléséről van szó,
még akkor is, ha a faluban nem lesz elég víz és borogatás.
De Bota úr elérte célját: forgalomba került a neve. Rövidesen Udvarhelyen is megismerték. Egyelőre — kissé furcsa a
pedagógiában — az orvosi körök. Ha ugyanis agyrázkódással
vagy beszakadt dobhártyával hoztak be egy gyereket, akkor a
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tettes ki más lehetett, mint Bota Joan tanító,
ki egyebekben gátlás nélkül, pazar kondícióban, fáradhatatlanul pofozott tovább.
És nevét szárnyára vette a hír. Mindenki foglalkozott tetteivel: orvosok, gyógyszerészek, jogászok, ápolók, műdobhártya
gyárosok, bokszmenedzserek, mindenki,
mindenki, csak a tanügyi körök nem.
Bota néha bejött, tárgyalt velük, aztán
káprázatos technikával, lenyűgöző formában pofozott tovább.
Gyerekeket!
És hire szállt, szállt... Végül is küldöttségek mentek panaszra. Ekkor már Bota
akkora volt, hogy a tanügyi körök nem
tehettek semmit vele szemben. Nem tételezzük fel, hogy nem is akartak volna, oh
nem, hiszen hat-hét éves gyerekekről volt
szó, és emberiesség: emberiesség.
De tény az, hogy Bota úr, minden
panaszjárás után válogatott formában,
brilliáns kondícióban álllott ringbe, és
ökölcsapásaitól hangos volt Korond és vidéke, autóval egy óra járásnyira a székelyudvarhelyi tanfelügyelőségtől. És Bota úr
híre-neve duzzadt, szállt, áradt...Ő maga
gáncs és félelem nélkül stb. stb.
Már egy híres dobhártya-specialista úgy
tervezte, hogy letelepszik Korondon. Rövidesen a parlament foglalkozott tetteivel,
mert Gyárfás Elemér szenátor interpellált „tetterejéről“.
A miniszter megnyugtatta a felháborodott közvéleményt.
És Bota Joan néptanítót néhány hónap
múlva véglegesítették.
Korondon.
Így, ahogy mondjuk: véglegesítették Korondon.
Ekkor már mindenki varázserőt tulajdonított neki. És Bota előtt nyitva állott
az élet...
Sikerült! Korondon már nem akadt víz,
és nem akadt borogatás, de sikerült. Bota
úr hatalmassá nőtt, ragyogott, félelmetes
volt, korlátlan, ifjú és tetterős.
Megindult tehát az élet magasabb régiói
felé. De mi az?!
Néhány lépés után megcsúszott azon a
bizonyos narancshéjon. Kiderült, hogy tanítóskodása előtt: sikkasztott.
Hat hónapot kapott.
Brassói Lapok, 1936- 04-22
(Ollózta: Bölöni Domokos)
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A Székelyföld egyházi és kulturális élete

Telegdi Zoltán

„A falvak iskoláit románosították el. 1922-ben az egyik udvarhelyi állami
iskola már román tannyelvű, 1925-re pedig a másik is azzá vált, miután a
magyar tagozatot inspektori rendeletre megszüntették. 1924-től kezdve a csíki
színtiszta katolikus – tehát magyar – községek iskoláiban is megjelennek
a magyarul szót sem tudó, ókirályságból való román tanítók. Az iskolák
tannyelvének elrománosítása és a székelyföldi román nemzetiségű állami tanítók szaporodása a székelyföldi kultúrzóna következménye volt. A kultúrzóna
ugyanis a székelyföldi román kultúra lehetőségeit gyökeresen megváltoztatta.
A kulturzónát Anghelescu közoktatásügyi miniszter létesítette 1924 május
24-iki 40771/1924. sz. rendeletével, hogy »vegyes lakosságú zónában a román oktatás intenzivitását növelje.« A rendeletből csakhamar törvény
lett. Az 1924. július 26-án megszavazott elemi iskolai törvény 159-ik
cikke írja elő részletesen az előbbi rendelet szellemének megfelelően a
kultúrzóna létesítését és feltételeit. Ezek szerint a négy székely megye és
a határvidék területe közoktatási szempontból kultúrzónát képez, melynek
keretében a tanszemélyzet azon tagjai, akik ott hosszabb ideig tartó szolgálatokat végeznek, különleges kedvezményekben részesülnek. Fizetésük 50 %-kal
magasabb, mint más megyékben és ha e zónában maradnak, minden három
évben még emelkedik. A kultúrzóna célja tehát hivatalos indokolás szerint a
román oktatás intenzívebbé tétele. Igazi célja azonban a székelyföldi magyarság elrománosítása, illetőleg a magyar kultúra visszaszorítása volt. Alapítása
után néhány évre a magyarság vezetői már határozottan látták ezt és nem
késtek ellene tiltakozni. Haszontalan belföldi kísérletezések után az Országos
Magyar Párt 1930 szeptember 2-án a kultúrzóna ügyében panaszt nyújtott
be a Népszövetséghez. Ez a panasz a román kormány észrevételeivel együtt
a Népszövetség hivatalos naplójában közöltetett s érdekes adatokat nyújt a
kultúrzóna történetére nézve
(...)
Az iskolán belül játékközben sem volt szabad egymás között magyarul
beszélni s aki ezt mégis megtette, arra súlyos büntetés várt. Általában a gyermekekkel nagyon sok iskolában kegyetlenül bántak. Egyik ilyen messze földön
híres kegyetlenkedő tanító a korondi iskola Bota nevű igazgatója volt. Ez
1934 elején megparancsolta a gyermekeknek, hogy vigyenek fel az iskolába
két méter gyolcsot és színes pamutot román nemzeti zászló készítésére. Pár
szegény gyermek szegénysége miatt nem tudta a parancsot teljesíteni s ezért
Bota rettenetesen elverte őket. A felháborodott szülők a Magyar Párthoz fordultak, melynek megbízásából dr. Gyárfás Elemér a szenátusban meginterpellálta Anghelescu közoktatásügyi minisztert. Emez helyszíni vizsgálatot rendelt
el s a kiküldött C. Stan vezérfelügyelő jelentését 87974/1934 sz. a. írásban
közölte Gyárfással. A vizsgálat igazolta a panasztévő szülők állításait. »Joann
Bota – írja a jelentés, nemcsak a törvényben meghatározott büntetéseket, hanem testi fenyítést is alkalmaz. S ami még szomorúbb, folytatja Anghelescu
– amint őmaga is elismeri s amint az idecsatolt orvosi bizonyítvány is igazolja, túllép minden mértéket a büntetések alkalmazásában, ütlegelve egyes
tanulókat egészen a munkaképtelenségig.« A miniszter végül megígérte, hogy
Botát elhelyezi Korondról. Úgy látszik azonban, hogy a verekedő igazgató
nemzeti érdemei mégis csak nagyok lehettek, mert az ígéretből sokáig nem
lett semmi. Gyárfás újra interpellált, mire Anghelescu közölte, hogy Botát
786/1935. számú rendeletével eltávolította a közoktatásból. Ám, Bota ennek
ellenére még 1936-ban is állásában volt. A harmadik interpelláció sem használt: a verekedő igazgató csak 1937. szeptemberében ment el Korondról.”
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Yorkban
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– Koronavírus ellen egyetek délelőtt és délután legalább két-két jó nagy cikk
fokhagymát!
– És az valóban segít a fertőzés ellen?
– Abban segít,...
... (folytatás a P1-ben és
P2-ben)
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – HOGY A CSODÁBA NE TUDNÉK, FIAM, CSAK NEM BIROK.

Felelős kiadó: Szováta Város Polgármesteri Hivatala, Fülöp László Zsolt polgármester
Szerkeszti: Molnos Ferenc
Lapszámunk munkatársai: Gál Kriszta, Fülöp Anna Zsófia, Nagy Zsolt
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