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Aki az árnyékot
Amíg társaságát bírhat-

tam egy gubancosnak, több 
mint másfél évtizeden át 
nap mint nap róttam vele a 
várost, s a környező hegye-
ket-völgyeket Így aztán bő-
ven volt alkalmam hallani a 
beugratós kérdést:

– A tied ez a kutya?
– Nem. Az anyjáé – mond-

tam a kötelező választ, hogy 
ne csattanjon rajtam a vicc, 
miszerint ő lenne a leszár-
mazottam.

– Mindenki tudja, hogy 
a kiskutya a nagy kutyáé 
– tettem hozzá, és akkor 
én még csak az állattani is-
mereteimre alapoztam. Ma 
már a csillagászatot is ma-
gam mögött tudom: a Nagy 
Kutya (Canis Maioris) 
csillagkép legfényesebb 
csillaga a Szíriusz (latinul 
Canicula, azaz kiskutya). 
Tehát a nagy kutyának van 
egy kiskutyája. Mondhatni 
a szeme fénye. Hát erről a 
kiskutyáról kapta egykor a 
nevét a nyári hőség a me-
diterrán térségben, mivel a 
nyár beköszönte a Szíriusz 
felkeltével esik egybe.

A Canicula magyarosan 
Kánikula egy forróvérű kis-
kutya tehát, amely dühös 
csaholással tavak és ten-
gerek felé, pálmafák vagy 
csak diófák árnyékába, er-
dők hűsébe üldöz minket. 
No meg fagylaltos ostyák 
mellé, meg sörteraszokra. 

Ez a kiskutya fáraszt, iz-
zaszt, kimerít. De olykor 
elmélkedésre is késztet. 
Neki köszönhetően jutot-
tam arra a megállapításra, 
hogy „okos ember lehetett, 
aki az árnyékot feltalálta”.

Molnos Ferenc

Ha nyár van, akkor sós 
víz az elsődleges válasz a 
fel sem tett kérdéseinkre.

Van, aki a Sósárok lan-
gyos vizú apró meden-
céiben gyógyulást ilyen-
olyan bajaira, más pedig 
az erdőktől ölelt Rigó-tó 
felszínén lebegve, s olyan 
is, aki a Mogyorósi-tó-
ban vidáman lubickolva 
keres enyhet a kánikulai 
hőség ellen. És van, aki 
nem adja alább a híres-
neves Medve-tónál.

Ha már nem ment el tá-
voli tengerekre, egzotikus 

Ha nyár van, akkor sós víz

szigetekre, kékvizű lagúnák-
hoz, pálmafás partokra, akkor 
azzal éri be, ami itt a természet 
által megadatott, amiért má-
sok messzi földről nyaranta 
rendszerint ideutaznak.



Önkormányzati
határozatok

2 önkormányzat

75/29.07.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról;

76/29.07.2021. sz. Hatá-
rozat – Szováta város közva-
gyonában, Szováta-Nyárád 
Kórház igazgatása alatt lévő 
hely bérléséhez szükséges in-
tézkedések megállapításáról;

77/29.07.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város területén 
- Forrás utcában, található 
ingatlan értékelési jelentésé-
nek jóváhagyásáról;

78/29.07.2021. sz. Határo-
zat – tanárok útiköltségeinek 
elszámolási jóváhagyásáról 
a „Domokos Kázmér” Tech-
nológiai Líceumban és az „S. 
Illyés Lajos” szovátai Gimná-
ziumon belül;

79/29.07.2021. sz. Határo-
zat – a kulturális projektek 
vissza nem térítendő támo-
gatásának jóváhagyásáról;

80/29.07.2021. sz. Határo-
zat – a „Nyomásemelő állo-
más” projekt műszaki-gaz-
dasági dokumentációjának 
jóváhagyásáról;
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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

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: 
Salat Áron

(szülei: Salat István és Salat Laura);
Joó Anett

(szülei: Joó Csaba András és Joó Krisztina);
Sánta Dóra

(szülei: Sánta Áron és Sánta Rozália Vilma);
Máté Gábor Tibor

(szülei: Máté Lajos és Gábor Mária);
Biró Boglárka

(szülei: Biró Levente és Biró Ibolya);
Nyisztor Patrik Olivér

(édesanyja: Nyisztor Csilla);
Kincses Emma

(szülei: Kincses Sándor és Kincses Rozália);
Kis Bence

(szülei: Kis Csongor Lehel és Kis Andrea);

Házasságot kötöttek: 
Lőrincz Zsolt (Bekecs ltp, E/9 szám) – Szilágyi Csilla (Vármező);
Fehér László (Rigó utca 15 szám) – Fekete Enikő (Rigó utca 15 szám);
Toth Arnold József (Sóvárad) – Vasvári Bettina (Hosszú utca 32 szám);

Elhunytak: 
Sikó Ilona

(sz. 1935) – Petőfi Sándor ltp. D2/14 szám;
Eke László

(sz. 1945) – Vadász utca 32/B szám;
Lengyel Rozália

(sz. 1938) – Fő út 143 szám;
Fülöp Árpád

(sz. 1941) – Bánya utca 2/B szám;
Katona Berta

(sz. 1946) – Vadász utca 32/B szám;
Fülöp Adalbert

(sz. 1950) – Templom utca 20 szám;
Ipate Gizella

(sz. 1965) – Kurta utca 2 szám;
Fülöp Berta

(sz. 1944) – Petőfi Sándor ltp. F4/9 szám;

81/29.07.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város egyháza-
inak a 2021 évi támogatására 
szolgáló alapok helyi költ-
ségvetésből történő kiutalá-
sának jóváhagyásáról;

82/29.07.2021. sz. Hatá-
rozat – Szováta város köz-
vagyonához tartozó, Rózsák 
útján található lakóépület 
bontásának jóváhagyásáról;

83/29.07.2021. sz. Hatá-
rozat – egy gyermekcsoport 
elküldéséről a magyarországi 
Tata testvérvárosba;

84/29.07.2021. sz. Határo-
zat – a Közmunkák, Fejlesztési 
és Igazgatási Minisztériumhoz 
történő eljuttatásról, a „C.N.I.” 
Nemzeti Beruházási Vállalaton 
keresztül, a helyszín és a feltéte-
lek biztosítása, a beruházási cél 
megvalósításához - Projekt tí-
pus - „Didaktikus uszoda építése 
Szováta városában, Kicsiállomás 
utca, Maros megye;

Felszólítjuk városunk lakosait, hogy tegyenek meg min-
den óvintézkedést a tűzesetek okainak kiküszöbölésére, 
amelyek súlyosan veszélyeztetik a saját, a szomszédok 
háztartását és javait, valamint súlyos károkat okozhatnak 
az erdőkben és a legelőkön!

A tűzesetek lehetséges okai:
a tarlók, legelők, kaszálók és száraz növényi maradványok 
égetés útján való tisztítása;
a felügyelet nélkül hagyott nyílt tüzek, főleg éjszakai, 
illetve szeles időben;
a gyerekek tűzzel való játéka;
a véletlenszerűen eldobott égő gyufa, égő cigarettavég;

A TARLÓK, SZÁRAZFÜVEK, NÖVÉNYI MARADVÁ-
NYOK ÉGETÉSE SZIGORÚAN CSAK A TŰZVÉDELMI 
SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL, A TŰZVESZÉLYES-
MUNKA VÉGZÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ ENGEDÉLY 
BESZERZÉSE ÉS AZ ÖNKÉNTES KATASZTRÓFAVÉ-
DELMI SZOLGÁLAT ELŐZETES ÉRTESÍTÉSE UTÁN 
TÖRTÉNHET!

Ezen előírás be nem tartását, az 537/06.06.2007-es szá-
mú kormányhatározat értelmében 2500 lejtől 5000 lejig 
terjedő pénzbírsággal büntetik!

FIGYELEM!



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. 75/29.07.2021. 
– cu privire la rectificarea 
Bugetului Local al Orașului 
Sovata, pe anul 2021;
Hotărârea nr. 76/29.07.2021. 
– cu privire la stabilirea mă-
surilor necesare pentru închi-
rierea unui spațiu din imo-
bilul proprietate publică al 
Orașului Sovata în adminis-
trarea Spitalului Sovata-Niraj;
Hotărârea nr. 77/29.07.2021. 
– cu privire la aprobarea Ra-
portului de evaluare a unui 
imobil situat în Orașul Sova-
ta, Str. Izvorului fn.;
Hotărârea nr. 78/29.07.2021. 
– privind aprobarea decontării 
cheltuielilor de deplasare a ca-
drelor didactice din cadrul Li-
ceului Tehnologic „Domokos 
Kázmér” și Şcoala Gimnazială 
„S.Illyés Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 
79/29.07.2021. – cu privire 
la aprobarea acordării unor 
subvenții nerambursabile 
pentru proiecte culturale;
Hotărârea nr. 80/29.07.2021. 

Hotărârile
Consiliului Local

– cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-eco-
nomice pentru proiectul 
”Stație de ridicare presiune, 
zona Săcădat, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 81/29.07.2021. 
– cu privire la alocarea de la 
bugetul local a unui sprijin 
financiar pentru unitățile 
de cult din Orașul Sovata, 
județul Mureș;
Hotărârea nr. 82/29.07.2021. 
– cu privire la aprobarea de-
molării imobilului-bloc de 
locuință, situat în Sovata, 
str. Trandafirilor, FN, județul 
Mureș, aparținând domeniu-
lui public al orașului Sovata;
Hotărârea nr. 83/29.07.2021. 
– cu privire la trimiterea 
unui grup de copii în locali-
tatea înfrățită Tata, Ungaria;
Hotărârea nr. 84/29.07.2021. 
– cu privire la predarea că-
tre Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Ad-
ministraţiei, prin Compa-
nia Națională de Investiții 
„C.N.I.” S.A., a amplasamen-
tului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiecti-
vului de investiții Proiect tip 
– „Construire Bazin de înot 
didactic în oraș Sovata, Str. 
Gara Mică, județul Mureș”;

În atenția locuitorilor orașului Sovata!

Având în vedere numărul mare de incendii produse 
în ultimii ani, în perioada de primăvară, vară și toamnă 
cauzate de focul deschis sub diferite forme:

curățirea prin ardere a vegetației uscate și resturilor
vegetale din curți, grădini, terenuri agricole și pășuni;
focuri deschise nesupravegheate făcute pe timp de
 noapte sau vânt;
jocul copiilor cu focul;
aruncarea la întâmplare a chibriturilor și a țigărilor
 nestinse;

Rugăm cetățenii orașului SOVATA să ia măsuri de 
prevenire și înlăturare a acestor cauze care ar putea 
provoca incendii atât în gospodăriile proprii cât și în 
vecini, precum și a pășunilor și a pădurilor.

EXECUTAREA ARDERILOR RESTURILOR VEGE-
TALE, A GUNOAIELOR, DEŞEURILOR ŞI MIRIŞTILOR 
SE FACE CU RESPECTAREA PREVEDERRILOR LE-
GALE, NUMAI PE BAZA PERMISULUI DE LUCRU CU 
FOC, ŞI DUPĂ CE A FOST ANUNȚAT ÎN PREALABIL 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE UR-
GENȚĂ AL ORAŞULUI.

Cei care provoacă astfel de incendii vor fi sancționați cu 
o sumă între 2500 și 5000 ron (HG 537/06.06.2007)!

În atenția locuitorilor orașului!

Spectacole de vară la stațiune     – Ansamblul Spice Mureșene
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Aszfaltozás a Kisbükk utcában
A Kisbükk utca elején már korábban ott volt az aszfalt. Azt 

még – akárcsak a Restád utca korszerűsítését – uniós források-
ból sikerült megvalósítani. Mint korábban írtuk, a turisztikai 
tengelyen sikerült forrásokat találni 13 utca korszerűsítésére. 
Ennek keretében amely utcában bár egy panzió volt, annak el-
éréséig felújíthattuk az úttestet, rendbe tehettük a vízlevezető 
árkokat, s még a telkekre való bejárást is. E lehetőség kimerítése 
után az önkormányzat saját erőforrásokból végzi a további ut-
cák illetve utcarészletek aszfaltozását.

A Kisbükk utca felső szakasza most van kiépülőben. Az utóbbi 
időben megannyi új házat emeltek és emelnek ma is itt. A nem-
rég még nagyon vizenyékes területen – ahol tavasszal a nagy sár 
miatt nem volt könnyű az átjárás – egymás után építik a házakat. 
Azóta az  emberi 
beavatkozás, a vizek 
lecsapolása s az inf-
rastruktúra kiter-
jesztése itt lakható-
vá tette a területet. 
A minap lefektetett 
aszfaltburkolat is 
vonzóbbá teszi az 
építeni szándéko-
zóknak.          – mf –
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Patakmajor alján, Köveshágó-sarka mellett a régi, megviselt 
helyett új hidat épített  Szováta önkormányzata.

Akár ennyi is lehetne a hír, de idekívánkozik az is, hogy olyan 
hidat, amelyről hihető, hogy jól szolgál majd sok-sok időn át.

Nem mellékes ez a hozzáfűzés manapság, amikor lépten-nyo-
mon azt tapasztaljuk, hogy nem csupán a legtöbb termékben, 
de az építkezésekben sem igazán hosszú időre terveznek. A fo-
gyasztás az elsődleges szempont, és nem az időtállás.

Ez a híd amellett, hogy mai igényt elégít ki, az időnek is épült. 
A mellékelt képek is bizonyítják, hogy erős lábakon áll, bírja és 
bírni fogja nem csupán az egyre növekvő forgalom terhelését, 
de a viszontagságos időjárás extrém időszakait is.

Öröm látni, hogy e híd újjáépítésével szépen kiegészült a pa-
takmajori rész közlekedési infrastruktúrája.               – molnos  –

Új híd a Sebesen
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Molnos Ferenc: Látogatás
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– Anyám, maga miért idegeskedik, hiszen vonattal jövök, mi 
bajom eshetne azon?

Az öregasszony, kezében a telefonkagylóval félszegen állt az elő-
szobában. Teát készült tölteni, amikor a lánya rácsörrent, s úgy 
iparkodott a hangoskodó készülékhez, hogy az üres bögre ott ma-
radt a kezében. Nincs is hová letennie már, pedig most zavarja. Egy 
szék is elkelne itt – ha volna annyi hely –, hogy leülhessen. Hosszú-
ra nyúlt a csend, mire megszólalt.

– Arra nem is merek gondolni – mondta csendesen.
Maga elé idézte a lányát, aki immár túl van az ötvenen, de úgy kér-

dezi, mint kamaszkorában, ha moziba indulás előtt a várható kései 
hazatérés miatt aggodalmaskodott az anyja. „Egy csitri… tisztára 
csitri”, gondolta. Alkatra is úgy néz ki – vékonycsontú, egy deka zsír 
nincs rajta fölöslegesen –, de gondolkodásban is olyan szertelen. 
Mintha maga is nem szült és nevelt volna fel két gyermeket, s nem 
tudná, mi minden jár egy édesanya fejében, ha nincsenek azok mel-
lette. Lám most is csak bejelentette, hogy holnap jön, tisztába teszi a 
házat, aztán viharzik vissza a fővárosba. Két napra szabadul a mun-
kahelyéről, ki akarja használni.

– Reggel indulok, délután ott vagyok. 
– Azért én mégsem vagyok nyugodt, amíg nem látom, hogy meg-

érkeztél. Te sem lennél az a helyemben.
Úgy állt, hogy belásson a konyhába, a kályhára feltett forralót szemmel 

tartsa, mert megesett már, hogy addig időzött a telefonnál, hogy elfőtt a 
teavíz, s az edényt jól összeégette. Az ajtófélfának dőlt, tekintete elfutott 
az aragázkályháig – a forraló most kezdte pöfékelni a gőzt –, onnan át-
siklott az asztalra, amelyen félig előkészítve állt a reggelije: két szelet pirí-
tós a kistányéron már csaknem kihűlt, mellette a kibontott vaj, egy kés, 
csészealj várja a teásbögrét. Immár minden reggel vajas pirítós és tea a 
menü. Sót nem használ, az visszatartja a vizet, amitől a lába felpuffad. A 
lánya követelte ki, hogy ne üres gyomorral vagy kávéval kezdje a napot. 
A kávét majd később főzi és issza meg, amikor odaül az írógéphez. Be-
lenéz a tegnap írottakba, közben szürcsöl egyet-egyet. Megjön tőle az 
ihlet, megtalálja az első mondatokat, amik aztán maguk után húzzák a 
többit. Minden délelőtt ezzel telik. Rászoktatta magát a rendszeres mun-
kára. Csaknem percnyi pontossággal kezdi és végzi. Így lesz kiszámít-
ható, hogy mikorra készül el vele. Fogytán az idő, igyekeznie kell, mert 
nyolcvan után nem totojázhat sokat. Soha ennyi írnivalója nem volt. 
Fiatalon kereste a témát, aztán anyagot gyűjtött, latolgatta, miképpen 
vágjon bele. No persze, ott volt emellett a család, a négy gyermek és a 
férje, róluk sem feledkezhetett meg. Most, hogy egyedül maradt, sokkal 
több idő jut a könyveire. Már nem tétovázik annyit, hamarább elkapja 
mondanivalója fonalát. Egymás után jelennek meg. Már nem is számol-
ja, hányadiknál tart, inkább azt, hogy még hányat szeretne. Nem, ez így 
nem is igaz. Nem számolja, csak gondolt rá, hogy mi lenne a következő, 
aztán az utána jövő… és így tovább, amíg ereje lesz hozzá.

A beszökő reggeli fény az imént még az ablakpárkányon szerény-
kedett, s milyen hamar elkanászodott, lám, már felkapaszkodott 
az asztal tetejére, ott nyúlánkozott a viaszosvászon terítő mintái 
között. „Szép idő ígérkezett”, gondolta. „Tulajdonképpen örülnöm 
kellene ennek a langymelegnek, s annak, hogy holnap megjön a 
lányom, két napig együtt lehetünk. Ha nem is beszélgetjük végig, 
mert engem, ugye, vár a mindennapi penzum, ő meg most is fel 

fogja fordítani a lakást. Nem mondhatom el neki, hogy azzal van 
tele a televízió, hogy mi minden érheti a gyanútlan embert. Ma-
napság utazni egyáltalán nem biztonságos.” 

– Anyám, én nem tudok a maga helyébe lenni. Gyakran a ma-
gam helye is sok nekem.

– Most mégis helyettem akarsz takarítani. Valld be, hogy elégedet-
len vagy a renddel, tisztasággal, azt gondolod, hogy nem fordítok 
elég figyelmet a lakásra! Értsd meg, most nem az a legfontosabb!

– Csak segíteni szeretnék. Most le kell tennem. Holnap jövök. 
Délután ott vagyok. Ne féljen, nem történik semmi az úton! Ne 
izgassa magát, írjon csak nyugodtan!

A kagylót visszaakasztotta, becsoszogott a konyhába, teletöltötte 
a bögrét, leereszkedett az asztal melletti hokedlire. „Még hogy írjak 
nyugodtan! Fogalma sincs, hogy nem is lehet nyugodtan írni.” A forró 
tea gőzölgött a csorba edényből. Felhőt eregetve jelezte, lehet itt beszél-
ni vonatról, utazásról, félelmekről, bármiről, de itt és most mégis ő a 
főszereplő. Egy bögre forró tea lehet a megoldás bármire. Fáradtságra, 
álmosságra, félelemre egyaránt jó. Mire gőze elszáll, elűz minden bajt. 
Félelmet és bizonytalanságot. Helyébe nyugalmat, békét telepít.

Már előre eldöntötte, hogy korábban indul. Nem várja meg a hol-
napot, még ma odautazik, hogy megspórolja anyjának a holnapi 
stresszt. Képes lenne egész nap görcsbehúzott gyomorral várakozni. 
Nem is enne, és írni se tudna, pedig az a gyógyszer neki csaknem 
minden más zavaró tényezőre. Unalmat űz, betegséget gyógyít, célt 
ad neki az élethez. Ha elmerül a megírandó könyvébe, nem szenved 
az egyedülléttől sem. Befogadott egy diáklányt albérletbe, hogy va-
laki még mozogjon a lakásban, ám az keveset tartózkodik otthon, s 
ha igen, akkor is elvonul a szobájába, és vagy alszik, vagy tanul, vagy 
pedig olvas valamit, az öregasszonnyal nem sokat beszélget. Azért 
mégis jó, hogy ott van, csak találkoznak néha-néha. Ha bármi tör-
ténne vele, mégiscsak ott van valaki, aki rányithatja az ajtót.

„Anyámnak az élete immár a könyv”, gondolta. Úgy állapította meg, 
hogy nyomát sem érezte a keserűségnek, inkább örült neki, hogy így 
van. Jó, hogy nem zuhant bele a korosztályát meghatározó gondolat-
világba. Semmi kétség, a könyveknek köszönheti, a saját könyveinek. 
Mást már nem olvas – eleget tette egy hosszú élet alatt – most már azért 
töri magát, hogy mindabból, amit egy életen át felhalmozott, értelmezett 
és magáévá tett, minél többet próbáljon könyvbe foglalni, hátrahagyni 
utána jövőknek. Annyira leköti ez, hogy kevés ideje marad önmagát 
sajnálni és keseregni azon, hogy múlik az élet. Fegyelmezett és szorgal-
mas. Minden reggel munkába megy, s az önmaga által előírt óraszámot 
következetesen írással tölti. Eltemette felnőtt fiát, eltemette a férjét, két lá-
nya és fia több száz kilométeres távolságokra költözött, egyedül maradt. 
Nyugdíjasként azt folytatja, amit korábban is, amit szeret, csak most már 
a családi feladatok fogytán is teljesen neki szentelheti magát. A rendszer-
váltás után sorra jelennek meg a könyvei, megesett, hogy évente több is, 
az írás még elevenen tartja az elméjét. Más dolgokban roppant feledé-
keny, zavaróan szórakozott, már-már mondhatni, hogy ügyefogyott, de 
ezen a téren még vág az esze és képes struktúrákban látni, szintetizálni 
az anyagot. Szakirodalmat és szépirodalmat egyaránt művel. Néprajzi 
témájú feldolgozást, összefoglalót éppúgy képes írni, mint regényt. 

A vonaton nem történt említésre való – nem lopták meg, nem rabol-
ták ki, nem erőszakolták meg, nem lökték ki a szerelvényből, csalók 
nem verték át –, semmi olyan, amiért anyja aggodalmaskodott volna, 
de mivel nem tud a mai utazásról, csak reggel kezd el nyugtalankodni. 
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Azaz kezdene, ha ő már nem lenne ott. De este – ugyan már későn – 
ott lesz. Egyszer el lehet sütni ezt is, többé már sosem, mert anyja alkal-
mazkodik, s ilyen meglepetésre számítva, máskor korábban kezdi el az 
aggodalmaskodást. De ki tudja, lesz-e még rá alkalom, lesz-e máskor?

Nem hozott sok csomagot – ki nem állhatta a cipekedést –, azért 
mégis kénytelen volt egy utazótáskába összepakolni néhány dol-
got, amit mégsem volna kellemes átcipelni egy fél városon. Mond-
hatna egy egészet is, hiszen anyja az állomással majdnem ellentétes 
oldalon lakik. Taxiba vágta magát. Az esti város nem kötötte le az 
érdeklődését. Különben a nappali sem. Nem az a város már, ami-
ben felnőtt, s amit úgy szeretett, teljesen megváltozott. Még akkor 
is, ha a legtöbb épület számára ismerős, ugyanaz, amit gyerekként 
látott. Mégis megváltozott a városkép, megváltozott az utcák han-
gulata. Nem most állapította meg először, hanem korábbi hazalá-
togatásai alkalmával, valahányszor kimozdult anyja otthonából. 
„Anyám otthona, lám, már magam is így gondolom, pedig éltem 
abban a lakásban.” Szülővárosa nem ez volt, az az ismert és szere-
tett már rég átköltözött az emlékezet birodalmába. „Én hagytam el, 
én költöztem a távoli fővárosba, s mégis úgy érzem, hogy ő hagyott 
el, hiszen kimondatlanul is azt vártam, hogy valahányszor vissza-
jövök, ő várni fog. Itt és ugyanúgy, ahogyan elhagytam.” 

A taxi percek alatt odaért. A felvonó, persze, most sem működött, 
beleszédült, mire feljutott táskájával a legfelső, negyedik emeletre. Ko-
pogtatására anyja nem nyitott ajtót. Otthon kellett lennie, mert este 
már nem szokott eljárni sehová. Hacsak színházba nem. Újra meg 
újra próbálkozott. Eredménytelenül. A zajra kijött a szomszédasszony, 
hadd lám ki veri az ajtót. Idős nő, ő is egyedül él. Ismerték egymást. 
Évtizedek óta lakik itt, anyja mellett. A szomszédasszony beinvitálta, 
hogy ne az ajtóban töltse az időt, amíg az anyja valahonnan előkerül.

– Ha nincs itthon, csakis színházban lehet – erősítette meg ő is. – 
Oda még néha elmegy, ha van kivel, ám egyedül már nem teszi ki 
a lábát esti órában.

– Csak valami baja ne legyen! A reggel beszéltem vele, s ak-
kor még jól volt. Nyugtalan vagyok érte. A lakója, az a diáklány 
sincs még itthon.

– Ó, az gyakran jön késői órában haza. A fiatalok nem félnek a sö-
tétben kóricálni. Lehet, hogy együtt mentek el, ha sikerült rávennie 
azt a lányt, hogy kísérje el. Nem is tudom, mi megy ma a színházban.

Tizenegy után már a színházzal sem hitegethette magát. Még 
néhányszor próbálkozott az ajtón. Már nem is kopogott, dö-
römbölt rajta. Eredménytelenül. 

– Valahogy be kell jutnom, lehet, hogy történt vele valami!
– Nem kell mindjárt rosszra gondolni, csak mélyen alszik. Becsukta 

a szobaajtót is, nem hallja a dörömbölést. Itt nálam ellehetsz reggelig, 
elég korán szokott kelni, hiszen nyolc után már hallom az írógépét kat-
togni, akkor majd meghallja a kopogást.

– Nem várhatok addig.
Eszébe jutott, hogy a szomszéd teraszáról elérheti anyja fürdő-

szobájának ablakát. Talán azon be is mászhatna. A szomszéd elké-
pedt az ötlet hallatán.

– Az Istenre kérlek, ne tedd!
– Meg tudom csinálni.
– Elfelejtetted, hogy a negyedik emeleten vagyunk? Ráadásul 

éjszaka van már…
Aztán már szólni sem mert, nehogy ő okozza a bajt, dermed-

ten nézte, amint ez a makacs nő peckelődik is fel az erkélyről a 

kicsi ablakba, amin aztán alig fér be. „Istenem, megcsinálta, ott 
van már!” El nem tudta képzelni, hogy miként ér ott földet. Egy 
ideig még a lábai kalimpáltak a levegőben, aztán eltűntek azok 
is. Suppanást hallott. „Csak nem esett fejjel a WC-kagylóba!”, 
gondolta. De nem, mert kis idő múlva visszaszólt:

– Nem tudok kimenni a fürdőből, anyám kívülről bezárta.
– Maradj ott! Az Istenért, nehogy vissza gyere! – könyörgött. 

– Reggel majd megkapod nálam a csomagod.
Dehogyis akart ő visszamászni. Itt már a lakásban van. Bár még 

mindig egy bezárt ajtó állja az útját, mégis mintha közelebb került 
volna az anyjához. Eszébe jutott, hogy az ajtón nincs is kilincs. Már 
nem emlékszik, hogy milyen magyarázatot adott az anyja korábban 
erre. Talán letörte. Tény, hogy legalább egy féléve így áll. A befelé nyíló 
ajtót belülről retesszel zárja, kívülről pedig a kulcsot szokta ráfordítani 
az anyja. Igen, most már határozottan emlékszik, hogy legutóbbi itt-
jártakor anyjának szóvá is tette. Ő meg is ígérte, hogy megcsináltatja. 
Akkor egyikük sem gondolta, hogy egyszer ennyire fontos lenne.

A sötétben megint odatapogatózott az ajtóhoz. „A villanykapcsoló is 
kint van, aztán ülhetek itt a sötétben!”, mormogta dühösen. Dörömbölt 
egy keveset, aztán csüggedten leült a WC-kagylóra. Nincs mese, meg 
kell várnia a reggelt. „Hacsak… hacsak anyám nem kell jönnie éjszaka 
az illemhelyre!” Nevetségesnek találta, hogy anyja vízhólyagjába kény-
telen akasztania a reményét. Mégsem volt kedve nevetni. Pedig kívülről 
tudta szemlélni magát ebben a szituációban. Az ajtóverés még hagyján, 
de az „erkélyjelenet” a negyediken, az érkezés fejjel lefelé a csaknem két 
méter magasan levő ablakból a sötét fürdőszobába, nem kutyagumi! 
Aztán megintcsak bezárt ajtó állta el az útját, így lett börtöne ez az emlé-
ke szerint lekopott, lepusztult fürdőszoba, amelyben most ki tudja hány 
órán át ücsörögni kényszerül. Már azt sem tudta, hogy hány óra lehet, 
hiszen mióta mobiltelefonja van, nem hord karórát, azt meg otthagyta 
a kabátjában a szomszéd lakásban. Sejtette, hogy a bemászás pillanatok 
alatt történt, de idebenn a sötétben már elveszítette az időérzékét, s egy-
általán nem tudta, mennyit vesztegelt. Ült a klotyón és várakozott. Ő 
már megtette, amit tehetett, a többi már nem rajta áll. Az az isteni gond-
viselésé, hogy egyszer kinyíljon ez a vacak ajtó, s ami még fontosabb, 
hogy anyját egészségben találja. „Adja az ég, hogy csak aludjon, csak 
mélyen aludjon,s ne más ok miatt lett légyen elérhetetlen. Anyám így 
aggodalmaskodott még a reggel értem, s lám, én sem tudok mást tenni”, 
gondolta. „A tehetetlenség szüli az aggodalmakat.” De könnyen jönnek 
ezek a gondolatok! Az ember csak ül, nem tesz értük semmit, ők mégis 
tucatszám jönnek, körberöpködik, aztán ahogyan jöttek, úgy tűnnek el, 
hogy helyet adjanak a később érkezőknek. „A telefon eszembe se jutott, 
hogy megcsengessem… bár, ha az ajtódöngetésre nem ébredt, az elő-
szobában lévő telefont sem hallotta volna meg… vagy mégis?”

Már fájt a dereka a kuporgástól. Jó lenne egy kissé megtor-
náztatni! Mégsem tette, üldögélt tovább ott, ahol egészen másra 
szoktak várakozni. „Csak el ne feledkezzem, arról, hogy letolat-
lan nadrággal ülök itt!”, jutott eszébe valami morbid dolog. Ez 
volt az utolsó gondolata, amire másnap is emlékezett. Újabb és 
újabbak jöttek, képek rajzották körül, s valamennyien eloszlot-
tak nyomtalanul. Aztán mellére ejtette a fejét, elbóbiskolt. Arra 
ébredt, hogy kattan a villany, nyílik az ajtó. Anyja belépett, álmos 
szemekkel pislogott, és csak akkor vette észre, hogy foglalt a budi. 
Csodálkozva bámult rá, aztán hirtelen buggyant ki belőle a szó, 
de mintha egy kis csalódottság is lett volna a hangjában:

– Olgicám, te itt vagy már? Csak délutánra vártalak!
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„Az araboknál szerettem bele először a lovakba”

Szovátai Hírmondó, 208. szám 2021. augusztus

beszélgetés Orbán Szilamérral

Az emberek életbeli boldogulása egy olyan kérdés, amely 
mindenféle szempontból fontos. Léteznek olyan emberek, 
akik kevésbé, illetve olyanok, akik határozottan elfoglaltak, 
azonban a produktív és az elfoglalt között van egy árnyalati 
különbség. A hatékony, produktív ember küldetése egész éle-
tére szól. A produktivitás – és mindaz, amit magába foglal – 
valami olyasmi, aminek valósággal a megszállottjaivá válunk. 
Valójában a produktivitás koncepciója azóta jelen van, amióta 
az első emberek rájöttek, hogyan vessék el a magot és termel-
jenek növényeket.

A szovátai Orbán Szilamér városunk egy produktív embere, 
aki rengeteg dologgal foglalkozott élete során, ám amikor a 
nevét halljuk, mi szovátaiak, a lovarda jut eszünkbe. Egy be-
szélgetés során elmesélte nekünk élményeit, tapasztalatait, és 
a lovarda megépítésének kezdeteiről is beszélt.

Az 1984-es születésű Szilamér Marosvásárhelyen járt gim-
náziumba, majd tovább folytatta tanulmányait Gyergyószent-
miklóson, így lett belőle topográfus. „Abban az évben, amikor 
végeztem az egyetemmel felvettek topográfusnak, a kolozsvári 
autópáját én kezdtem el építeni. Azt majdnem végig ledolgoz-
tam és onnan hazaköltöztem egy pár évre. Itt Szovátán a víz-
hálózat, szennyvízhálózat és úthálózat felújításban is kivettem 
a részem és azután megnősültem. Azóta van két gyerekem, két 
és fél és fél éves leányzók.” mesélte. 

A pörgős élet nem állt meg Szilamér számára a megnősü-
lés után sem, ugyanis ki utazott Afrikába dolgozni. „Afriká-
ban gyorsforgalmi út építését vezéreltem le, mint topográfus. 
Szép kihívások voltak, azonban olyan dolgokat is tanultam, 
megtapasztaltam, amik nem a szakmámra vonatkoznak. Más 
szemléleteket láttam, ahány ország, annyi fajta szokás. Olyan 
halász falvakban jártam például, amit az ember tényleg csak 
a tévében lát.” 

A történetmesélés közben sok érdekes dolog derült ki a csa-
ládapáról. Azon kívül, hogy sokat utazott, elmondhatja azt is, 
hogy megmászta a Mont Blancot fiatal korában. „Afrika után 
hívtak az arabokhoz, Ománba. Az ománi birodalom az in-
kább számomra egy nyaralás volt, mivel jó pozícióban voltam 
és sokat tekeregtem, vagy hegyet másztam. Az arabok olyan 
emberszeretőek, hogy a saját ételüket megosztanák veled. 
Egyébként fiatal koromban én nagy hegymászó voltam, még 
a Mont Blancot is megmásztam 2010-ben. Elég aktív voltam 
ilyen sport téren.” mesélte.

Szilamér utazásai során fotózással is foglalkozott. Mindenfé-
le fotókat készített miközben gyönyörű helyeken járt. Miután 
az araboktól hazajött, nekifogott dolgozni és családot tervezni 

ez a fotózás abbamaradt. „Lett volna egy hét éves szerződé-
sem, de a feleségem közben megunt itthon várni, és nekem is 
hiányzott. Egyedül lakott 2-3 évet, úgyhogy hazajöttem.” 

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy mi inspirálta Szi-
lamért a lovarda felépítéséhez. „Ománban láttam meg először 
az araboknak a lovait. Majdnem minden este egy svéd lovász 
férfi tanította be a lovakat, edzette őket a tengerparton. Víz-
ben a legjobb a lónak a szaladása, sokféle izmot erősít. Az 
araboknál szerettem bele a lovakba, semmi közöm nem volt 
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hozzá addig. Hazajöttem és töprengtem, hogy mit is csinál-
jak, aztán nekifogtam és építettem ezt a lovardát, ami azóta is 
épül, mindig van mit csinálni rajta. A lovarda nem megy úgy, 
ahogy szeretnénk, sőt az idén majdnem sehogy sem megy, 
de szerencsére csak egy hobbi. A tavaly nagyon sokan voltak 
idénhez képest.” -fogalmazott.

Végezetül Szilamér arról beszélt, hogy mik a tervei a jövő-
re nézve a lovardával kapcsolatban: „A környéken még nincs 
ennek kultúrája. A másik dolog az, hogy nincsen oktatás. 

Szovátán nem találnánk lovászt, aki oktasson. Szabó Emília 
most végez egy lovasterápiás kurzust és vele szeretnék köz-
reműködni, mert gyerekeket tudna lovagoltatni. Építettem 
egy homokoskarámot, hogy a gyerekeket lehessen oktatni, 
játszadozva lovagoltatni, bevezetni a lovaglásba. Tereplo-
vaglásaink vannak, azt viszi a lovászom, aki nem oktat, de 
lovagolni nagyon jól tud. Kell érteni az emberekhez is, főleg 
a gyerekekhez.”

Kintzel Anna
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Zömök termetű, vaskos csőrű madár. A testhossza 15 cm. 
Vaskos csőrével ki tudja bontani a tobozokat és magvakat.

Először 1965 telén pillantottam meg a Szováta patak 
közelében sorakozó bokrok csúcsán. A melle rózsapi-
ros, a friss hóréteg előterében szép összhangban volt a 
piros mell, a fekete szárnya és farka meg a fehér szárny-
foltja. A háta kékesszürke, a farcsíkja fehér. Ilyen a hím, 
hiszen a tojó színei fakóbbak, a háta szürkésbarna.

Ha ember jár a közelében, nem riad fel, tovább ül és 
figyel az ág hegyén. A röpte hullámos, de ennyi nem 
elég az azonosításához.

Éneke lágy és érdekes hangokból ötvöződik, a „hiüp” 
füttyentés alapja a csicsergésének.

Életterét képezik az erdők, bokrosok, sövények, ker-
tek és parkok.

Örökzöld fenyőfákon fészkel. A Kárpátok koszorújá-
ban állandó fészkelő.

A korondi hegyoldalon szeptember elején is láttam a 
bokrok csúcsán, amikor Fenyőkút felé gyalogoltam.

Világjáró ornitológusok írják, hogy költési területe 
Európa nagy része, a Kaukázus, Észak-Irán valamint 
Szibéria erdős része.

D. Attenborough, a BBC kutatója „A madarak élete” című 
könyvében arról tájékoztat, hogy a hímek rivalizálnak. „A 
rivalizálók felmérik egymás erejét”. A süvöltő skarlátvörös 
begyének ragyogása a hím párzási alkalmasságát bizonyítja.

A „Madarak” című összefoglaló kötetben olvashatjuk, 
hogy „Fióka kortól nevelt madarak társulnak az ember-
hez, és megtanulnak egyszerű dalocskákat is fütyülni”. 
Éneklési képességük a fiókákban is rögződik. Rendsze-
rint a fiatal hím csak saját atyja énekét hallja, amelyet 
elsajátít, megőriz és fiainak tovább ad. Olyan fiatal sü-
völtők, amelyeket kalitkákban kanárimadár nevel fel 
„mostohaapjuk” énekét tanulják el.

Márton Béla

A süvöltő örökzöld fákon fészkel

Márton Károly versei

Mosott ruhák balladája

Megtisztulva és
Zsinegen lógva
Maradék nyirkuk
A Nap orozza.

Kőlap

Nehéz a kőlap,
Emeljük holnap,
Nehezebb nála
Anyám halála.

Farkastitok

Félelem zenéje,
Vadászkürtök hangja
Puskaropogással
Halál szelét hozza.

Új törvény

Pletykáknak megnőtt
Az értéke,
Akár hat hónap
A mértéke.

Csüngő csönd

Harmatcsepben a csönd,
Amíg fűszálon csüng.

– Egy Kányádi dedikáció –

Félbeszakad a csönd,
Eljött a versidő,
Talán egy pillanat(?)
És valami kitör.

Három álom

Három álom egy éjszaka:
Kuvik hangja az éj szava,
Felhő mögé bújt csillagok,
Sötétben mosó záporok.

Weöres Sándorosan

Verseid fogságában élek,
Mint apád nikotinéban egykoron,
Versek lelkét szívom magamba,
S mégis mitől kezd sárgulni fogsorom?

K. S. hátrahagyott verse

Élet tavában úszok,
Jelt ad Kháron ladikja,
Vajon a valóság ez
Vagy graffiti, falfirka?

Versidő

Nagy Lászlóhoz
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Csiki Melinda

 HAJTÁS
Hajt a szívem, mögötte én vagyok,
lepereg rólam a fél világ.
Nem kell a fél, egészet akarok,
egy befejezett históriát.

Írom a verset, úgy ahogy szoktam,
a szívem hajt, mögötTe meg Én.
Talán önmagamnak hiányoztam,
csak a magam klónja jön felém.   
 
Arcomba nevet, karcol a szeme,
mellette csiga sír: meztelen.
Nincs neki háza, nincs neki neve
az egésze oly „egésztelen". 

Ez egy puzzle, egy türelemjáték,
egy véget nem érő galaxis.
A gyertyám fénye arcomra ráég,
megöl az éjfél, a hajnal is.

Újra tervezés. Egész a csiga
és nem „fél" világa közepén.
Befejezett ez a história,
(só)hajt szívem, mögötTe meg Én.

 2021. 08. 11.

Ha melegre vágytunk, most megkaptuk. Igazi kánikula 
van. Reggeltől estig lankadatlan hévvel tüzel a nap. Csurog 
rólunk a víz. Úgy olvadozunk, akár az irányt vesztett hóem-
ber, ha forró égövre téved. 

Estefelé, mikor valamelyest enyhül a hőség, s már nem 
hagyunk izzadságtócsákat amerre járunk, baráti társaság-
ban kiülünk valamely vendéglátóegység árnyékot adó te-
raszára. Tikkadozó torkunkat, bevált gyógyszerként, hideg 
sörrel öblögetjük. Két korty között sós mogyorót majszo-
lunk, és közben a család, a város, a közvetlenül ránk ható 
környezet dolgait megbeszéljük. A világra haragszunk 
mindnyájan leginkább. Szidjuk és siratjuk, mert láthatóan 
nem jó pályán kering velünk már régen.

Aztán a második korsó után már vidámak vagyunk. Meg-
enyhültünk és megbocsátottunk mindenért. Elvégre még-
is kellemes ez az este, fölöttünk békésen parázslik az ég, 

egy-egy könnyű fuvallatra felizzik csillagai teste, s a fényt 
pazarlón szórja szanaszét. Nem válogat, munkálkodóra 
és restre egyaránt jut. S mi kitárjuk szívünk, mint kaput, 
nem bujkálunk árnyékok mögül lesve, lám, ki jön ott szem-
ben velünk a fényben; nem rettegünk, kétségbeesve nem 
rívunk, hogy jaj, mi lesz velünk; könnyű cigarettát sem 
szívunk, hogy bódító bodrokat eregessünk a fejünk köré; 
mégis majdhogynem közös verset írunk, egy idő óta már 
csak rímekben szólunk, ha szólunk.

Egyszerre hajtja fel mindenki utolsó korty sörét, de senki 
sem készül még haza. Egytől egyig lebegő, laza kis csapatunk 
mindenik tagja. Nem magja ez semmiféle titkos szervezkedés-
nek, összeesküvésnek, ettől a világ téves pályáján ugyanúgy fo-
rog tovább. De ki törődik most ezzel? Ki bánja már, mikor és 
hol nyugszik napunk? Majdhogynem boldogok vagyunk.

Elvégre itthon vagyunk és nyaralunk.

Itthoni nyaralás
Molnos Ferenc

N. Horváth Péter 

 NYÁR
    (Augusztus)

 Én jövök el, ha a dél tüze éget,
karomon lázasan izzik a táj.
Lovait hajtom a hold szekerének,
röppen az éjszaka, futni muszáj.

Dobban a tó szíve, mozdul a csónak,
csillagok úsznak a víz tetején.
Tegnapi színeim összemosódnak,
barna szemével az ősz jön elém.
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Tápszeres a gyerek vagy anyatejes?

A leendő anyák, édesanyák, 
vagy akiknél a gyerek már 
elhagyta a szopizást illetve, 
azok az anyukák akik nem 
tudtak szoptatni mind szem-
besülnek az anyatejes táplá-
lás kérdéseivel. 

Kovács Katalin, a Maternet 
egyesület alapítója-aki szop-
tatási tanácsadó is- elmondta, 
hogy az édesanyák 98 száza-
léka tud szoptatni, azonban 
Romániában két éve készített 
kutatás alapján a csecsemők 
csupán 12, 6 százaléka szopik 
fél éves koráig. 

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) ajánlása alapján 
egy újszülöttet hat hónapos 
koráig csak anyatejjel kellene 
etetni. A WHO ajánlásában 
megfogalmazódik az is, hogy 
azoknak az édesanyáknak, 
akiknek nincs elég anyatejük 
a tápszeres etetésre csak a negyedik megoldásként tekintsenek . 
Az első az anyatej, a második a lefejt tej, a harmadik a donor tej 
és csak a negyedik megoldásként említi a tápot. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy a tápszer nem jó, de egyfajta gyógyszer-
ként szolgál, nem természetes megoldásként tartják számon. 

Egészségügyi hatások

A tápszer állati fehérjéket tartalmaz, míg anyatej emberi fe-
hérjét, ezáltal a csecsemő gyomra sokkal könnyebben le tud-
ja bontani a táplálékot. Ha figyelembe vesszük az édesanya 
egészségügyi szempontjait, akkor azt láthatjuk, hogy a szoptató 
édesanyák körében a szülés utáni depresszió kevesebbszer for-
dul elő. A mellrák, petefészek rák, méhnyakrák, szív-infarktus, 
stroke  gyakorisága ezeknél az édesanyáknál szintén jelentősen 
kisebb. Az UNICEF  felhívja a figyelmet arra, hogy anyatejes 
táplálással 823 ezer öt éves kor alatti gyermek halála lenne meg-
előzhető. A csecsemőket, akiket anyatejjel táplálnak a későbbi 
problémák mint a diabétesz, a vérnyomásprobléma, gyerekko-
ri elhízás, a daganatos betegségek, ekcéma nem veszélyeztetik 
annyira, mint tápszeres társaikat. 

Lelki oldal

Kovács Katalin kifejtette, hogy a szoptatás a kötődés, az ős-
bizalom, a válaszkész gondoskodást jelenti. A gyermek meg-
tanulja, hogy a jelzésekre válasz érkezik, így kialakul a biza-
lom, ami hozzásegít az önbizalommal teljes kisgyerek, majd a 
önbizalomteljes felnőtt cseperedéséhez.

„Sokkal többen tudnának szoptatni, ha a hiteles információ, 
támogató légkör és az önbizalom, mind találkozna”- fogalmaz 
a szakértő.  

Farkas Júlia
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 Mindhárman érmesek súlyemelésben

A legújabb siker beszámolója röviden így néz ki:
A július 13-16-ra szervezett országos bajnokságon három ver-

senyzővel vettek részt Botoșani-ban. 

Megszokott dolog, s ezért már senki sem kapja fel a 
fejét sem Szovátán, sem pedig szakmai körökben, ha 
Zsombori Levente súlyemelő edző tanítványai rendre 
szállítják  különböző versenyekről haza az érmeket.

– Iarăși secuiul ăsta... – mondják egy kis irigységgel, de 
elismeréssel is az ország különböző részeiből ilyenkor 
összejövő edzőtársak.

 Mi pedig elégedetten nyugtázzuk, hogy az évek so-
rán újabb meg újabb nemzedékekkel tud eredményes 
lenni különböző megméretkezéseken Zsombori Leven-
te. Mert illesse dicséret és a legnagyobb elismerés va-
lamennyi sikeres szovátai súlyemelőt, de tudnunk kell, 
hogy az ők sikerük az edzőjük, az őket súlyemelésben 
felnevelő Zsombori Levente eredménye is.

Kiéhezettek voltak a fiatal súlyemelők, mert a világjárvány 
miatt nagy volt a kimaradás az összeméretkezésben. Kétéves 
munkájuk szakmaisága és intenzitása tulajdonképpen ezen a 
versenyen volt lemérhető. 

Biróknak köszönhető, hogy számunkra jól sikerült a verseny. 
No nem a tévedő vagy esetleg részrehajló versenybíróknak, ha-
nem a szovátai versenyzőknek: Biró Zoltánnak, Biró Csabának 
és Biró Márknak.

A 15 éves Biró Zoltán országos bajnok lett három aranyérem-
mel (szakításban 80 kg, lökésben 90 kg,  összetettben 170 kg) 81 
kg-os kategóriában. 

Testvére, a 14 éves Biró Csaba (szakításban 60 kg, lökésben 80 
kg, összetettben 140 kg) dobogós lett három bronzéremmel a 
61 kg-os kategóriában.

Biró Márk pedig ezüstöt és bronzot szerzett a 45 kg-os kate-
góriában.

Tehát semmiképpen nem a bíróknak, hanem a Biróknak kö-
szönhetjük a botoșani-i sikert.

Zsombori Levente edző köszöni a város vezetőinek az adott 
felkészülési feltételeket. Úgy véli, csak el kell végezni a szüksé-
ges munkát, és jönnek az eredmények.                  Molnos Ferenc
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Terepfutás: cél a világbajnokság

Fazakas Bíborka életében a sport már kislány kora óta fontos 
szerepet játszik. Édesapja edző és testnevelő tanár volt, édes-
anyja kézilabdázott és korcsolyázott is. Így már kiskorában 
megtanult sízni, korcsolyázni, úszni. Mindent, amire lehetősé-
ge adódott. Már kisiskolás korában nyilvánvaló volt számára, 
hogy sportiskolában a helye. Ezt követte a testnevelés egyetem. 
Természetesen adódtak időszakok az életében, amikor a sport 
kissé háttérbe szorult, de mindig visszatért hozzá.

A futás mindig az élete része volt. Sportiskolában 800 méteres 
távot futott, de elmondása szerint nem ez volt az ideális távja, 
és sosem lett benne elég jó. A kudarcokat nehezen élte meg, 
nehezen tudott veszíteni. Mindig egy kupáról álmodott, amit 
első alkalommal egy terep félmaratonon elért harmadik hellyel 
szerzett meg. Erre gyerekének születése után hat hónappal ke-
rült sor. Bíborka csak terepen fut, számára az jelenti a kihívást. 
Elmondása szerint, így ismerte meg hazánk hegyeit, és a verse-
nyeken többször ámul, hogy milyen szép országban él.

Az évek során nagyon sok versenyen vett részt, akár több, 
mint húsz versenyen évente. Hosszabb távokra váltott, melyek 
után természetesen tovább tart a regenerálódási folyamat, így 

kevesebb versenyen tud részt venni. Mindig az aktuális verse-
nyére a legbüszkébb. Azt vallja, hogy nem az eredmény a fon-
tos, inkább az, hogy a futás végén elmondhassa, mindent meg-
tett, ami tőle telt. A 100 kilométeres távot 9 óra és 45 perc idő 
alatt teljesítette. A leghosszabb táv, amit lefutott 155 kilométer 
volt, nagyjából 4500 méter pozitív szintemelkedéssel.

2021 július 11-én részt vett az országos ultra terepfutó verse-
nyen, ami egyben válogató volt az ősszel Thaiföldön megrende-
zésre kerülő terepfutó világbajnokságra. Nagy izgalommal vár-
ja a végső választ, a világbajnokságon való részvétel esetleges 
lehetőségéről, amit augusztus végén közölnek vele. Emellett egy 
terepmaratonon is rajthoz állt a Kelemen Havasok délnyugati 
részében és eredményével nagyon elégedett. 

Bíborka ősszel részt vesz néhány hosszabb versenyen, jelenleg 
is azokra készül. Napi futásai mindig építő jellegű edzések, ver-
senyek előtt kissé egyszerűbbeket tart, hogy a verseny napján 
jól teljesíthessen. Az idei fő célja a világbajnokságra való kijutás 
és nagyon reménykedik, hogy sikerülni fog.

Hajdu Róbert
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Országos Teqball bajnokság Szovátán

Mi is a teqball?

A teqball egy viszonylag fiatal, az asztaltenisz és a labdarúgás 
ötvözetéből kialakult sportág. Lényegében hasonlít a lábtenisz-
hez, azzal a különbséggel, hogy ezt a sportot egy ívelt aszta-
lon játszák. A játékosok a karok és kezek kivételével, bármely 
testrészükkel megjátszhatják a labdát. A játékot egyesben két 
játékos, illetve párosban négy játékos játszhatja, beltéri és kül-
téri helyszíneken egyaránt. A teqball szabályai szerint egy játé-
kosnak legfeljebb három labdaérintésből kell visszajuttatnia a 
labdát az ellenfeléhez úgy, hogy közben sem az ellenfelét, sem 
az asztalt nem érintheti meg.

A teqball története

A teqball sportág kifejlesztője három magyar férfi Borsányi 
Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gattyán György. 

Borsányi Gábor tizenéves korában rengeteget futballozott a 
lakónegyedekben. Amikor barátaival kissé beleuntak a futball-
ba a beton ping-pong asztalokon kezdtek lábteniszt játszani. Az 
asztal vízszintes kialakítása azonban nem volt megfelelő, mivel 
a labda többször az asztalon maradt és nem jutott el a játéko-
sok irányába, ezért a játékélmény nem volt teljes. Több év után 
az ötletgazda Borsányi és Huszár Viktor kifejlesztették az első 
teqball asztalt. Erre 2014-ben került sor. 

További munkálatokat és fejlesztéseket követően a teqball hi-
vatalosan is bemutatkozott. 2016 október 18-án Ronaldinho 
brazil futballista mutatta be a sportot Budapesten. Ezt követően 
2017-ben megrendezték az első teqball világbajnokságot, így a 
sportág egyre népszerűbbé vált.

Teqball bajnokság Szovátán

2021 július 9 és 10-én került megrendezésre az Országos 
Teqball bajnokság harmadik fordulója. Az esemény ezúttal a 
szovátai műfüves futballpályán került megszervezésre. 

Az országos bajnokság egyben a világbajnoki kvalifikáció ré-
sze, így a játékosok előtt álló feladat korántsem volt tárgytalan 
vagy egyszerű. A résztvevők egyéni, páros, illetve vegyes páros 
mérkőzéseken mérték össze tudásukat. A vegyes páros kategó-
ria esetében egy férfi és egy női játékos alkotott egy csapatot.

A székelyudvarhelyi Góbék Teqball Team játékosai kiváló-
an teljesítettek Szovátán és a bajnokság összes fordulójában, 
így minden versenyszámban bajnokok lettek. Tehát már bi-
zonyos, hogy ők adják Románia teljes keretét a Teqballl világ-
bajnokságon.

Hajdu Róbert
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – Azért egész jól lebarnultál! – Az csak a rozsda...

Az nem igaz, hogy az 
erdő állatai bármikor is 
buták és műveletlenek let-
tek volna. A farkas például 
nagyon szerette a betűket. 
Rákapott, és valósággal fal-
ta őket.  

(folytatás a Poén 1-ben és 
a Poén 2-ben)
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