Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XX. évf. 201. szám 2021. január

2020-ban sem állt meg minden tevékenység Szovátán

Mikor e sorokat írom, hó
fed be mindent. A kisállomás melletti óvoda hatalmas
épületét is. De mire Önök olvassák e lapot, lehet. hogy a
meteorológusok által beígért
hirtelen felmelegedés miatt
elfogy már a hótakaró, s akkor
ez az épület megint így néz ki.
Tény, hogy hóval vagy anélkül
egészen jól néz ki.
A december vége felé tartott önkormányzati testületi ülésen az elmúlt
év eredményeiről szóló beszámolóban arról beszélt Fülöp László Zsolt
polgármester, hogy a Covid-járvány
okozta nehézségek ellenére Szovátán
milyen megvalósítások születtek a
2020-as évben.
A címoldalra én egy látványos épületet választottam, amely decemberben építészetileg gyakorlatilag elkészült, már csupán a környezetét kell
rendezni, illetve bebútorozni, szükséges berendezésekkel ellátni, hogy az
új tanévtől használatba adhassák.
(folytatás a 6-7-8-9. oldalon)

Álarcaink
Az álarc az a valami, amivel eltakarjuk orcánkat.
Az, ami elrejt. Ami adott
esetben különböző ártalmaktól minket megvéd,
vagy éppen másokat óv a
viselésével. De az álarc az
is, ami – azzal, hogy mást
mutat – a hamis szándékot
eltakarja. Lehet búvóhely,
lehet mentsvár.
Valóban járványok nélkül
is álarcokat hordunk. Anélkül, hogy vászondarabot
feszítenénk a képünkre –
már maga a kép sem valóság, csupán látszat – bizony
magunk gyártotta álarcot
viselünk. Egymáson többet
is. Azt hagyva legfelül, amit
az aktuális szerep éppen
megkíván. Most szófogadó,
gondos gyermek vagyok...
most felelősséggel cselekvő, gondoskodó szülő...
most gyöngéd, érzelmes
szerető... most biztonságot
árasztó, figyelmes férj...
most jópofa, mókázó haver... most megbízható, segítőkész barát... most jogait
követelő beosztott... most a
többiekkel együttműködő
kolléga... most álláspontjából nem engedő kemény
gyerek... Folytathatnám, de
kifutnék a rubrikából.
A kérdés az, hogy az álarcainkkal vastag rétegben
eltakart igazi arcunkat láttuk-e valaha? Ha azokkal
fekszünk és kelünk volt-e alkalmunk megpillantanunk?
Valós emberi mivoltunkat, az igazi egyéniségünket mutatná az arcunk, ha
nem takarnánk el, ha nem
játszanánk szerepeket.
De életünk járvány nélkül
is álarcos bál, farsanghoz
illő tragikomikus játék.
A farsang után viszont
böjt következik, akkor igazán le kellene tennünk az
álarcokat. Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Fülöp László Zsolt
polgármester
fogadóórái:
– Kedd 11,00 órától;
Simon Ildikó
anyakönyvvezető
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Önkormányzati
határozatok
22. sz. Határozat – Szováta
város 2020-as költségvetésének módosításáról;
23. sz. Határozat – a 2021es évre vonatkozó hulladékelszállítási díj jóváhagyásáról;
24. sz. Határozat – z erdők
akadálymentesítési alapjának
létrehozásáról a 2021-es évre;
25. sz. Határozat – Szováta
város erdejéből betakarított
állófa referenciaárának jóváhagyásáról az árverés tárgyát
képező egyes tételek kikiáltási
árának megállapítása céljából;
26. sz. Határozat – a tanárok
útiköltségeinek elszámolási jóváhagyásáról az „S. Illyés Lajos”
szovátai Gimnáziumon belül;
27. sz. Határozat – az újszülöttek számára nyújtott
készlet jóváhagyásáról;

Bejelentett újszülöttek: Fülöp Ferencz Métyás (szülei: Fülöp ferencz Huba és Fülöp Tünde);
Kilyén Anna (szülei: Kilyén Zoltán és Kilyén Ilona); Kacsó Tamás (szülei: Kacsó Zsolt és Kacsó Orsolya); Gáll Dorin Krisztián (szülei: Gáll Dorin és Zsombori Klementina Paula); Crișan
Iulia Maria (szülei: Crișan Mihai Răzvan és Crișan Ramona); Szabó Gergő Zsolt (szülei: Szabó Jefte Gyula és Szabó Izabella Mária); Elekes Abigél (szülei: Elekes Miklós Róbert és Elekes
Mária); Erdélyi Benett Előd (szülei: Erdélyi Zsolt és Erdélyi Enikő); Ács László (szülei: Ács
László és Ács Margit); Codreanu Daria Andrea (szülei: Codreanu Silviu Mihai és Codreanu
Andrea); Gyepesi Örs (szülei: Gyepesi Lajos István és Gyepesi Katalin Éva); Marton Petra
(szülei: Marton Zsolt Attila és Marton Melánia);Bartalis Kiara (szülei: Bartalis Róbert és
Bartalis Klementina); Csetri Léna (szülei: Csetri Zsombor István és Csetri Szidónia); Bereczki Tamás Endre (szülei: Bereczki Endre és Bereczki Tímea); Márton Zalán (szülei: Márton
Botond és Márton Orsolya); Piroșca Antonia (szülei: Piroșca Ioan Ovidiu és Piroșca Bianca
Alina); Márton Boglárka (szülei: Márton Róbert és Márton Enikő Katalin); Kalányos Flaviu
Milán – Pamfilea Mihăiță Evelin (édesanyjuk: Kalányos Renáta);
Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: Kénesi Béla (Csorgó utca 5 szám) – Grünesz Adelheid (Tavasz utca
75A szám);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Ágoston Levente István (sz. 1971) – M. Eminescu lakótelep I3/14 szám; Siklódi
Ilona (sz. 1929) – M. Eminescu lakótelep I3/10 szám; Nagy András (sz. 1937) – Restád utca
16 szám); Moldovan Gheorghe (sz. 1951) – Virág lakótelep D2/5 szám); Jakab Irma (sz: 1930)
– Sómező utca 13 szám; Fazakas Mária Magdolna (sz.1 945) – Tölgyes utca 20 szám; Marton
Ilona (sz. 1927) – Tölgyes utca 3 szám; Szigyártó Zsuzsanna (sz. 1933) – Sport utca 7 szám;
Dobri Erzsébet (sz. 1942) – Petőfi Sándor lakótelep E4/3; Jakab József (sz. 1953) – Petőfi Sándor lakótelep L2/1 szám; Jeremiás Ágnes (sz. 1945) – Hosszú utca 21 szám; Duka István (sz.
1964) – Vadász utca 32 szám; Szász Anna (sz. 1927) – Csorgó utca 16 szám; Biró Eszter (sz.
1948) – Petőfi Sándor lakótelep C1/13; Sándor Zsuzsanna (sz. 1935) – Szarvas utca 5 szám,
Tekeres Gizella (sz. 1930) – Vadász utca 4 szám; Rostás Miklós (sz. 1967) – Kopac utca 40/A
szám; Szőcs András (sz. 1940) – Illyésmező 77 szám; Molnár Rebeka (sz. 1933) – Bekecs lakótelep F/14 szám; Fülöp Antal (sz. 1952) – Május 1 utca 39 szám; Lázár András (sz. 1941) – Fő
út 101 szám; Kénesi János (sz.1951) – Petőfi Sándor lakótelep F2/19 szám;

Nyugodjanak békében!
28. sz. Határozat – Szováta város területi iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2021-2022-es tanévre;
29. sz. Határozat – Szováta
város 2020-as költségvetésének módosításáról;
30. sz. Határozat – Szováta
Város egyházainak a 2020 évi
támogatására szolgáló alapok
helyi költségvetésből történő
kiutalásának jóváhagyásáról;
31. sz. Határozat – Szováta
Város területén, a Rózsák útján
található, 55662 sz. telekkönyvbe
bejegyzett, 600 nm. alapterületű
ingatlan - földterület közvetlen
értékesítésének jóváhagyásáról;
32. sz. Határozat – Szováta

Város területén, a Hosszú utca
124-124/A sz. alatt található,
54536 sz. telekkönyvbe bejegyzett, 955 nm. alapterületű
ingatlan - földterület közvetlen
értékesítésének jóváhagyásáról;
33. sz. Határozat – Szováta
Város területén, a Hosszú utca
130 sz. alatt található, 54538
sz. telekkönyvbe bejegyzett,
392 nm. alapterületű ingatlan
- földterület közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról ;
34. sz. Határozat – Szováta
Város területén, a Kisállomás
utcában található, 55956 sz. telekkönyvbe bejegyzett, 1.600
nm. alapterületű ingatlan -

földterület közvetlen megvásárlásának jóváhagyásáról ;
35. sz. Határozat – Szováta
Város területén, a Kisállomás
utcában található, 52755 sz. telekkönyvbe bejegyzett, 3.000
nm. alapterületű ingatlan földterület közvetlen megvásárlásának jóváhagyásáról;
36. sz. Határozat – Szováta
Város - Szilfa utca aszfaltozására
vonatkozó műszaki-gazdasági
dokumentáció jóváhagyásáról;
37. sz. Határozat – Szováta
Város - Rakottyás utca aszfaltozására vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció jóváhagyásáról;

administrație publică locală
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DECLARAREA ȘI ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

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

secretariat@primaria.szovata.ro

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

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 22 – cu privire
la rectificarea Bugetului Local al
Orașului Sovata, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 23 – cu privire la alocarea de la bugetul
local a unui sprijin financiar
pentru unitățile de cult din
Orașul Sovata, județul Mureș;
Hotărârea nr. 24 – cu privire
la aprobarea vânzării directe
a proprietății imobiliare – teren intravilan, situat în Sovata,
Str. Trandafirilor fn., județul
Mureș, în suprafață de 600 mp,
înscris în C.F. nr. 55662 Sovata;
Hotărârea nr. 25 – cu privire la aprobarea vânzării
directe a proprietății imobiliare – teren intravilan, situat
în Sovata, Str. Lungă nr.124124/A, județul Mureș, în
suprafață de 955 mp., înscris
în C.F. nr.54536 Sovata;
Hotărârea nr. 26 – cu privire
la aprobarea vânzării directe a
proprietății imobiliare – teren

Direcția Generală de Evidență
a Persoanelor Mureș informează
cetățenii cu privire la procedura
înregistrării nașterii în conformitate cu prevederile legii numărul
119/1996 cu privire la actele de
stare civilă republicată cu modificările și completările ulterioare.
Declararea și înregistrarea
nașterii se face în termen de:
- 30 de zile de la data nașterii
pentru copilul născut viu;
- 3 zile de la data nașterii pentru copilul născut mort;
- 30 de zile de la data găsirii
pentru copilul găsit;
- 30 de zile de la data întocmirii
procesului verbal de constatare
a părăsirii pentru copilul părăsit
de mamă în unități sanitare;
- 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu
care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile.
Dacă se depășește termenul
legal de declarare a nașterii se
va urma procedura privind
înregistrarea tardivă a nașterii.

Declaranți pot fi:
- oricare dintre părinți;
- medicul sau persoanele
care au fost de față la naștere;
- asistentul social sau după
caz personalul cu atribuții de
asistență socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea;
- orice persoană care a luat
cunoștință despre nașterea copilului.
Declarații nașterilor se adresează la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau la Primăria unității
administrativ-teritoriale în a cărui rază sa produs evenimentul.
Documente necesare la înregistrarea actului de naștere:
- certificatul medical constatator al nașterii;
- actul de identitate al mamei și/
sau al declarantului dacă nașterea
nu este declarată de mamă;
- certificatul de căsătorie al
părinților copilului în original
și în fotocopie după caz;
- declarația scrisă și semnată
de ambii părinți cu privire la

numele pe care îl va dobândi
copilul în situația în care aceștia
poartă nume de familie diferite;
- declarație de recunoaștere
pentru copilul născut din
afara căsătoriei date în fața
ofițerului de stare civilă care
înregistrează nașterea din
care să rezulte după caz și
încuvințarea purtării numelui de familie pe care
își dobândește copilul, cu
consimțământul mamei;
- recunoașterea se poate
face în fața notarului public dacă părintele care face
recunoaștere se află în localitate de domiciliu care diferă
de locul înregistrării nașterii;
- declarația cu privire la domiciliul copilului în cazul în care
părinții au domicilii diferite;
- declarație cu privire la
naționalitatea copilului și a
părinților din care să reiasă
voința expresă a acestora cu
privire la completarea rubricilor din actul de naștere.

intravilan, situat în Sovata, Str.
Lungă nr.130/A, județul Mureș,
în suprafață de 392 mp., înscris
în C.F. nr.54538 Sovata;
Hotărârea nr. 27 – cu privire la aprobarea cumpărării
proprietății imobiliare – teren
intravilan, situat în Sovata, Str.
Gara Mică fn., județul Mureș,
în suprafață de 1.600 mp., înscris în C.F. nr.55956 Sovata;
Hotărârea nr. 28 – cu privire la aprobarea cumpărării
proprietății imobiliare – teren
intravilan, situat în Sovata, Str.
Gara Mică fn., județul Mureș,
în suprafață de 3.000 mp., înscris în C.F. nr.52755 Sovata;
Hotărârea nr. 29 – cu privire la aprobarea proiectului
tehnic de execuție pentru
„Asfaltare strada Ulmului,
Oraș Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 30 – cu privi-

re la aprobarea documentației
tehnico-economice și proiectului tehnic de execuție pentru „Asfaltare strada Răchitei,
Oraș Sovata, județul Mureș”.
Hotărârea nr. 31 – cu privire
la rectificarea Bugetului Local al
Orașului Sovata, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 32 – privind
modificarea și completarea
Regulamentului de instituire și
administrare a taxei speciale de
salubrizare pentru finanțarea
Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor solide
menajere și similare în județul
Mureș, aprobat prin H.C.J.
nr.77/2019 și aprobarea taxei
speciale de salubrizare pentru
anul 2021, Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 33 – cu privire la constituirea fondului de
accesibilizare a pădurilor pentru anul 2021;

Hotărârea nr. 34 – cu privire la aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe
picior care se recoltează din
fondul forestier proprietate
publică al Oraşului Sovata în
vederea stabilirii preţului de
pornire la licitaţie pentru fiecare partidă care face obiectul
vânzării prin licitaţie;
Hotărârea nr. 35 – privind
aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul
Şcolii Gimnaziale „S.Illyés
Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 36 – cu privire la acordarea de trusou
pentru nou-născuți;
Hotărârea nr. 37 – cu privire la aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritorială al
Oraşului Sovata pentru anul
școlar 2021-2022;
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aktuális

A 2020-as év nehézségeiről és eredményeiről kérdezte
Fülöp László Zsolt polgármestert Gál Kriszta
G. K.: Meglehetősen kaotikus volt a 2020-as év, temérdek
munka, számtalan kivitelezésre váró projekt, és két választási
kampány is zajlott. Mindezek mellett pedig a koronavírus-járvány keltette nehézségekkel és kihívásokkal is meg kellett küzdeni.
Ilyen év után, hogyan teltek az ünnepek? Sikerült letenni ezeket
a terheket?
F. L. Zs.: Természetesen amikor az ember a szerettei körében
van egy picit megnyugszik, értékeli az évet és erőt gyűjt az új
esztendőre, az új megpróbáltatásokra. Remélem, hogy a 2021
más milyen év lesz, remélem, hogy szépen lassan kilábalunk
ebből a járványhelyzetből és visszaáll az élet a normális kerékvágásba. Habár meggyőződésem, hogy semmi sem lesz a régi,
de mindenből okulni kell. Úgy gondolom, hogy ezekután jobban tudjuk értékelni azt az időszakot, amikor nem volt járvány
általi megszorítás, habár akkor is elégedetlenkedtünk. Én remélem, hogy a 2021-es év egy sikeresebb év lesz mindannyiunk
számára úgy a magánéletünkben, mint a településünkön.

G. K.: Első mandátumának utolsó évében több kihívás és nehézség volt, mint az előző három évben összesen. Mire tanította
meg ez az utolsó év?
F. L. Zs.: Még jobban megerősített abban, amit addig is hittem, hogy az önfeláldozó, fáradságot nem ismerő munkának
beérik a gyümölcse. Az ember ha annak tudatában cselekszik,
hogy amit tesz az jó, és Isten is segíti cselekedetében, akkor bármilyen célt el tud érni. Én úgy gondolom, hogy ez a 2020-as
év, minden nehézségével együtt, erre tanított meg bennünket
és másokat is.
G. K.: Annak ellenére, hogy a polgármester úr ellenfél nélkül
indult a helyhatósági választásokon , rekordszámú szavazatnak
lehettünk tanúi. Ön mivel magyarázza ezt?
F. L. Zs.: Remélem, hogy az embereknek az elismerése a négy
év munkájának tudható be, és nemcsak a beruházásoknak, ha-

aktuális

nem a közösségépítésben is kifejtett törekvéseinknek. Egyedüli
jelöltként természetesen ha egy szavazatot is kap, akkor nyer.
Ellenben jól esik a biztatás és a tudat, hogy a hátában van egy
tábor, amelyik bizonyítja, hogy érdemes tenni. Természetesen
az eredmény a mögöttem lévő csapatnak is az elismerése.
G. K.: Polgármester úr, a járványhelyzet ellenére Szovátán az
idén ért be megannyi projektnek a gyümölcse: járdaburkolatot
cseréltek a fürdőtelepen, föld alá kerültek a régi oszlopokon futó
vezetékek, és a régi oszlopok helyett impozáns, új oszlopok vannak, felépült az óvoda, elkészült az új napi piac, zajlik az aszfaltozási projekt, éppen most folyik a járdakiépítése a parajdi útról
levezető dombon. Bár nem lehet egyet kiemelni, de mégis mire a
legbüszkébb a polgármester úr?
F. L. Zs.: Nehéz erre válaszolni. Egy kicsit úgy érzem, hogy
úgy mint egy családban is, amikor az embernek több gyereke
van és mindegyiket egyformán szereti, de mindegyikben szeret külön-külön valamit, úgy vagyok én is a megvalósításainkkal. Talán így elsőre az új óvodát és bölcsődét emelném ki.
Meggyőződésem, hogy nagyon fontos egy település életében,
hogy a gyermekvállalás, a gyermek nevelés, és az is, hogy ez
hol történik. Ezen a téren a városunk eléggé el volt maradva.
Egy korszerűen elkészített, tágas, impozáns óvodába a gyermekek is nagyobb kedvel, jobb hangulattal járnak. Ezt a projektet
valójában megörököltem, mert 2007-ben kezdődött el az előző
városvezetőség idején, de félbe maradt. Én 2016 júniusában,
személyes ambíciónak éreztem, hogy kezdjek ezzel valamit.
Elővettem a terveket és aktualizáltattam. Így kezdődött újra
ennek a projektnek a kivitelezése, és szerencsés közbenjárásoknak és jó konjunktúrának köszönhetően 2020 decemberére az
óvoda, mint épület elkészült. Jelenleg a területrendezés zajlik,
és reményeink szerint 2021 május végén átvesszük az építőtől
a munkálatokat, és szeptembertől ott kezdik az óvodát a gyermekek.
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Ugyanakkor kisebb projekt, amire nagyon büszke vagyok,
az a napi piac. Meggyőződésem, hogy a napi piacunk is, úgy
ahogy az óvoda Romániában a legnagyobb óvoda lett, úgy a
napi piacunk is az ország legízlésesebb piaca. Ez is büszkeséggel
tölt el. Persze mindenkinek megvan ebben az érdeme, kezdve a
tervezőtől, a kivitelezőkön át, a tanácsosi testületig, amely elfogadta ezt a tervet. Hab a tortán, hogy sikerült visszaállítsuk a
régi székelykapu mását, ami ezen a helyen állt. Ez is bizonyítja,
hogy ezen a településen a hagyományokra figyelünk, és büszkék vagyunk rájuk.
A város fejlesztésével párhuzamosan a Fürdőtelepen is folytatni kell a munkát. 2020 decemberében sikerült aláírjuk a régóta
emlegetett amfiteátrum létesítését lehetővé tevő finanszírozási
szerződést. Meggyőződésem, hogy ez emelni fogja a Fürdőtelep színvonalát. Emlékezzünk vissza, hogy ez hogy kezdődött
2016-ban, önkéntes fellépőkkel, a Petőfi park macskakövén.
Ekkor fogalmazódott meg az igény, hogy kell egy ilyen amfiteátrum Szovátára, és négy évbe került, amire minden összeállt.
Reméljük, hogy mire a koronavírus járvány lejár, és a turizmus
újra dübörögni fog, arra az amfiteátrum is elkészül, és úgy neves nemzetközi, mint helyi előadókkal megtöltjük majd tartalommal.
G. K.: Bár nem önkormányzatos projekt, de Kaufland létesült
a város bejáratánál. Mit jelent ez a város tekintetében? Mit hoz
a városnak?
F. L. Zs.: Ez egy kényes helyzet, amelynek van előnye és hátránya egyaránt. Előny, hogy nagyobb árukészlet és versenyképesebb ár áll a vásárlók rendelkezésére. Hátrány viszont az,
hogy nehéz helyzetbe hozza a helyi üzet tulajdonosokat. Ebben
a helyzetben a városvezetés nincs amit tegyen, hanem tárgyalások során meg kell próbálni kihozni az adott helyzetből lehető
legtöbbet. Ezelőtt két évvel, amikor körvonalazódni látszott,
hogy lesz Kaufland Szovátán, akkor heves viták közepette sikerült kiharcolni, hogy körforgalmat és egy kisebb játszóteret építsenek az üzlet parkolójában. Tehát mi megpróbáltunk
profitálni abból, hogy egy ekkora üzletlánc be szeretne jönni a
városba. Mellékesen mondom el, hogy egy ilyen körforgalom
megépítéséhez több, mint 3 millió lejre van szükség.
Egy másik rokon üzletlánc nyit hamarosan az út másik felé, ingatlan kereskedők már keresik az ingatlanokat azon a területen.
Tehát azt látjuk, hogy ezek a multinacionális cégek látják a potenciált településünkben, látják, hogy érdemes ide befektetni.
G. K.: A Kaufland létesülésének előnyeihez sorolható a Parajdi
útról levezető járda is, amit nemrégiben alakítottak ki.
F. L. Zs.: A Parajdi útról levezető járdával az önkormányzat egy régi hiányosságot pótolt, ugyanis ezen a szakaszon nem
volt járda eddig. Meggyőződésünk, hogy a Kaufland működése
megnöveli a gyalogos forgalmat, ezért nélkülözhetetlennek tartottuk, hogy a balesetek elkerülése végett a hiányzó járdafelületet pótoljuk.

6

Szovátai Hírmondó, 201. szám 2021. január

aktuális
(folytatás az 1. oldalról)

G. K.: Amikor arról kérdeztem, hogy melyik projektre a legbüszkébb a polgármester úr, akkor a piacról beszélt, mint szívügyéről. Miután az új napi piac megnyílt, a régit felszámolták.
Mi az önkormányzat célja a megüresedett térrel az Eminescu
negyed sarkánál?
F. L. Zs.: Bizonyára sokan emlékeznek, amikor a nyolcvanas években ott egy-egy kő asztalokon árultak az árusok,
és még a földre leterített pokrócon is árulták a portékákat.
A 2000-es évek elején födték le, ami akkor jó megoldásnak
tűnt, de építészetileg egy kényszer megoldás volt. Az ott lakók részéről sok panasz érkezett a szenny és a zaj miatt. Ha
fejlődésről beszélünk, akkor ezt a megvalósítást is mondhatjuk egy sikeres lépésnek, mert helyre állítottuk ezt a teret,
amelyet tovább szeretnénk szépíteni virágokkal, padokkal,
díszoszlopokkal.

Az óvoda építésre irányuló mintegy évtizede induló beruházás – amely kormányváltások és az ezzel járó bukaresti politikai
érdekeltségek változása miatt jó ideig még mellékvágányon is
kívülre került –, most láthatóan végre befejeződik. Innen tovább már az önkormányzat feladata, hogy berendezze, és működőképessé tegye. A terv szerint május végén adja át az építő.
Az új épület majd egybegyűjti a város óvodásait, és a mai kornak megfelelő körülményeket biztosít a nevelésükre.

G. K.: Változott részben a szovátai önkormányzat képviselői
testülete. Beszéljen kérem erről a testületről. Miért volt szükség
a változtatásra, milyen elgondolás szerint választottak új tanácsosokat? Mit vár az új testülettől?
F. L. Zs.: A jelenlegi testület 17 tanácsosból áll, ebből 16
RMDSZ színezetű és egy roma párti képviselő. Az RMDSZ
szép számú szavazatot hozott, ennek tudható be ez a bravúros eredmény. Nagyon büszke vagyok az előző négy év megvalósításaira, és én ezúton is köszönöm szépen a munkáját
azoknak a kollégáknak is, akik az új testületnek már nem
tagjai. Az életben egy természetes folyamat, hogy időnként
cserélődnek a szereplők a porondon. Attól függetlenül a régi
szereplőknek is helyet kell biztosítani a szervezetben, mert
szükség van a tapasztalataikra.
Az új tanácsos testülettel sikerült felosztanunk a várost körzetekre, és minden körzetet egy-egy tanácsos képvisel. Így a
körzetben felmerülő problémákkal a lakosok az adott körzet felelősét, képviselőjét kell keressék, így meggyőződésem,
hogy sokkal hatékonyabbak tudunk lenni.
Az emberek hajlamosak a polgármestertől várni mindenre
a megoldást. Azt viszont tudni, látni kell, hogy akármekkora
teherbírása legyen egy embernek, a figyelme nem terjedhet
ki mindenre. Ezért nagyon fontos a csapat. Úgy a tanácsosi
csapat, mint az önkormányzaton belül dolgozó csapat. Én
büszke vagyok mindkét csapatomra. A lakosoknak pedig
ezúton üzenném, hogy hibák mindig voltak és lesznek. A célunk, hogy minél kevesebb legyen. Tévedni könnyen lehet, a
lényeg, hogy a tévedéseinket helyrehozzuk, és azon legyünk,
hogy megoldjuk a problémákat. Ezért van az önkormányzat,
ezért van a képviselő testület. Fő célunk, hogy településünk
problémáit megoldjuk. Sokat szoktam emlegetni, mert meggyőződésem, hogy két dolog nagyon fontos: az irány és a
sebesség. Úgy vélem, hogy az irány az jó, és a sebesség is optimális. Remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt a sebességet,
és lehetőségeinkhez mérten, akár még gyorsítsunk is rajta.

A 2020-as év látványos megvalósítása az új napi piac, amely a
késő-ősz folyamán készült el, és került használatba. Az évtizedek
óta működő, de mára már túl zsúfolttá vált Dollárpiactól nem
messzi, új helyszínen épült, ahol a korábbinál jóval nagyobb tér
áll rendelkezésre, könnyebben megközelíthető járművel is – van
hely az áru kipakolására, van hely parkírozásra –, és minden
eddiginél
kulturáltabb
körülmények állnak
a terményekhez való hozzájutás, a jó
piacolás biztosítására.

aktuális
Nem lehet kétséges, hogy a fürdőtelep állapota az, ami a városunk fejlődését és az itt élő emberek életminőségét elsősorban meghatározza. Így aztán annak mindenkori fenntartása,
korszerűvé tétele az önkormányzat számára elsőrendű feladat.
Nem telhet el úgy év, hogy ehhez valamivel ne járuljunk hozzá.
2020-ban a Rózsák útján – a piactól a Medve-tó teraszáig – a
földbe rakták a légi vezetékeket, a közvilágítás számára dekoratív öntöttvas oszlopokat helyeztek el, s ha már emiatt ásni kellett, egyúttal kicserélték ezen a szakaszon a járdafelületek borítóját. A korábbinál tetszetősebb, csúszásgátló felületű térkövet
használtak erre.

Szovátai Hírmondó, 201. szám 2021. január

7

A régi járdaburkolat is újrahasznosításra került. Tökéletesen megfelel
parkoló-felület burkolására.
Az évek során az
építkezések során kitermelésre került föld
mennyiség felhasználásával feltöltötték
a rendőrség melletti
mély árkot, s az arra
kiképzett parkolót
ebből térkövezték ki.
Az önkormányzat
itt most egy parkoló-automatás
beléptető rendszerrel
ellátott korszerű autóparkolót működtet, amely amellett,
hogy valós igényt
elégít ki, bevételt is
generál.
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A Petőfi Sándor lakótelepi
hajdani kazánház újrahasznosítására az elmúlt év folyamán
az önkormányzat az ifjabb
korosztály szükségleteit figyelembe véve egy többfunkciós
közösségi termet hozott létre.
Sajnos a vírusjárvány okán
hozott szigorú rendelkezések
miatt még csak kívülről csodálhatták meg, nem vehették
használatba a fiatalok.

Illyésmezőben a tavaly megtörtént a művelődési ház felújítása. Gyakorlatilag átalakították
a helyi igényeknek megfelelően
vizesblokkal, konyhával kiegészítve, hogy többféle rendezvényre alkalmas legyen.

Ug y an c s a k
Illyésmezőben
a
bonyolult
területrendezési gondok
leküzdése után
épített az önk o r m á ny z at
egy régóta várt
ravatalozót a
temető szomszédságában.

A fürdőtelepen két megkopott, megviselt lépcsőt is felújított
az önkormányzat, hogy illő legyen az ottani környezethez.
Mindkettő a korszerű szállodák mellett van.

Kaufland áruház épült a város végén az idén a hajdani fafeldolgozó vállalat helyén. A túloldalon szintén áruház épül az
idén. A forgalmi bonyodalmak elkerülésére az éppen ott lévő
útelágazást átalakították körforgalommá.
Ahhoz, hogy a városnak ez a kereskedelmi szempontból igen
fontossá lett rész a Parajdi útról is veszély nélkül gyalogosan
megközelíthető legyen, az önkormányzat járdát épített.

Sokaknak volt fontos a kellemetlenül
csattogó csatornatetők kicserélése a
Tavasz utcában és
a Fő úton.

aktuális
Minden bizonnyal az elmúlt év sokak által leginkább várt beruházása a szovátai utcák aszfaltozása volt. Összesen tizenhárom
utca aszfaltozásához uniós pályázatból (a turisztikai tengelyről
nyílt erre lehetőség) nyert finanszírozást az önkormányzat. Néhol az úttest erős alapozásán túl nagy volumenű, jelentős parterősítésre illetve lesáncolásra meg nagyszámú áteresz építésére is
szükség volt. A munkálatok ebben az évben is folytatódnak.
Ha ez meglesz, azzal, ami előtte saját erőforrásokból végzett az
önkormányzat, a szovátai utcák jelentős része aszfaltozottá lesz.
A többi utcát tán még saját erőből is leaszfaltozhatja az önkormányzat az elkövetkező időben.
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Böjte Csaba füveskönyve
Amint bizonyára sokaknak, úgy nekünk is betette
az angyal a karácsonyfa alá
Böjte Csaba füveskönyvét.
A becsomagolt ajándékok,
játékok, csokoládék, sálak,
sapkák közül kivillant a díszes kivitelű vaskos könyv
borítója, a karjait az ég felé
kitáró szerzetessel, majdnem úgy, mintha Szent Ferencet látnánk Giotto valamelyik freskóján, csak itt a
hátteret nem a tanítványok
vagy a közép-itáliai Assisi
dombjainak plaszticitása
képezi, hanem a két Somlyó-hegy közötti nyereg a
Hármashalom-oltárral.
Ahogy Szent Ferencnek
Assisi volt születésének és
működésének
helyszíne,
úgy Böjte Csaba is többszörösen kötődik Csíksomlyóhoz. A füveskönyvből
tudjuk, hogy a katonaság
után a csíksomlyói kórház
fertőző osztályán feküdve
az ablakból rálátott a kegytemplomra, látta a ferences atyákat jönni-menni
a templomba siető hívek
gyűrűjében. Itt kezdte értelmezni a Szent Ferenc életéről
szóló könyvet, a Szentírásba is itt mélyedt el. Még szerzetesi fogadalomtétele előtt sokszor járt ide, elvinni az árva
gyerekeket moziba, itt, a Salvator-kápolnába költözik be a
remete „hajlékába”, befeküdve esténként a remete fényesre
koptatott koporsójába, imádkozva, töprengve kereste Isten
akaratát. Itt hallja meg a hívó szót, hogy szentelje Istennek
életét, itt ír levelet a püspöknek, hogy pap akar lenni.
De nemcsak Csíksomlyón büszkék Böjte Csabára. Beszélnek róla városon és falun, történetek járnak szájról szájra
tetteiről, életéről itthon ugyanúgy, mint az anyaországban
és határain túl. Sok történetet mesélt róla a József Attiladíjas író, Csender Levente barátom, akinek alkotói munkásságát elismeréssel követjük, szívesen lapozzuk a rólunk
és nekünk írott köteteit, örömmel látjuk, hogy gyakran
megfordul tévé- és rádióstúdiókban, felolvas, díjakat vesz
át a Parlamentben, írásait románra, szlovákra, angolra,
spanyolra fordítják.

Amikor tavaly nyáron megtudtam, hogy Csender Levente fogja
öt hétig kísérni Böjte Csabát gyermekmentő, ápoló, nevelő, várat
tatarozó, épített örökséget mentő
útjain, és ő fogja formába önteni,
megálmodni és megszerkeszteni a
füveskönyvet, öröm és büszkeség
töltött el. Emlékszem, hogy akkor,
azokon a nyári délutánokon és
estéken, amikor Levi Oroszhegyen
velünk volt, amikor csónakázás,
gombászás vagy vacsora közben
mesélt Böjte Csabáról, az együtt
töltött napokról és élményekről,
megnyílt a szívünk és feltöltöttek a
menet közben írt, tördelt és szerkesztett gondolatok. Amint a sülő
kenyér illata megcsapja az orrunkat
és várjuk, hogy melegen, ropogósan
felszeleteljük és megkóstolhassuk,
úgy vártuk a könyv elkészültét,
hogy kiegészüljenek, kiteljesüljenek a – Levi által – Böjte Csabáról
mesélt történetek az iraki olajfacsemetékről, a titokzatos taizéi énekeskönyvről, Antal és Ervin atyákról, a
hargitafürdői kaolinbánya embert
próbáló atmoszférájáról, vagy hogy
olvashassunk a hagyma héjáról, a
tipikusan böjtecsabai hermeneutikába ágyazva.
Amint felütjük a könyvet, az előszóban Csender Levente elmeséli, mit is vettünk a kezünkbe, amolyan „gyógyító gondolatokat
[…] a test, szellem és lélek harmóniájának megtalálásához”. Aztán az előszó végén mintegy használati utasításként megjegyzi:
„Nem szükséges egy szuszra az elejétől a végéig elolvasni.” Na, itt
egy „átlagos” vagy – egyetemistakorunkból ismerős – „kényszerből
olvasott” könyv esetében megkönnyebbülnénk, micsoda előre nem
látott szerencse, váratlan fordulat: nem muszáj egyből elolvasni. És
éppen most mondják ezt, amikor gyakran hallani, hogy korunkban a könyv, az olvasás egyre inkább elveszti a kultúrában évezredeken át betöltött központi pozícióját. Mindenesetre betartottam
Csender Levente ajánlását. Betettem az ágyam mellé, és esti lefekvés előtt elolvastam egy-egy részt. Először Böjte Csaba gondolatait a szeretetről. Erről az egyszerű és mégis bonyolult fogalomról,
képzeletről, elméletről és valóságról. Egyszerű mondatok, szeretetről szóló tanítások, értelmezések. Rövidek, velősek, érthetők, mint
Böjte Csaba tettei, beszédei, prédikációi. Mély, őszinte átéléssel. A
családban is kibeszéltük az olvasottakat, és a kilencéves kisfiam

olvasmány
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A gézengúz
így foglalta össze a szeretet lényegét: „A családtagjaidat azért
szereted, mert velük nőttél fel, velük élsz, és ezért kell szeresd!
Az a szeretet, amikor jó dolgokat érzel a másik iránt.” Örültünk, hogy tanulható és tanítható a lecke.
Természetesen volt olyan is, amikor nem fogadtam szót, előreszaladtam, többet olvastam a kelleténél, mert néha azt éreztem, ezt a könyvet nem lehet letenni. Nemcsak olvasni kéne,
hanem átélni, megélni, megérteni, hasznosítani! S ezt az előreszaladást különben a könyv alkotói úgy is kötelesek elnézni
nekem, mert kerek négy oldal van benne a megbocsátásról.
A második és harmadik – ugyancsak terjedelmes – fejezet a
Gondolatok Istenről és a Gondolatok az emberről, amelyekben
Böjte Csaba Isten jelenlétének a tudatára próbál minket ráébreszteni megható személyes példákkal. Elmondja gondolatait a boldogságról ugyanúgy, mint a halálról, vagy édesanyja
elvesztéséről, aki megtanította őt járni, beszélni, majd végül
meghalni, aminek majd egyszer ő is „hasznát veszi”. Arra buzdít: „Ne féljünk örülni és egymásnak örömet szerezni. A hivatásunk már ezen a földön az, hogy felfedezzük és megéljük a
létezés, az alkotás, a gyógyítás tiszta örömét. Majd felcsendül
az általa szállóigévé kreált mondat is: „Jónak lenni jó.”
A negyedik és ötödik rész Böjte Csabának a Teremtett világról és a nevelésről szóló gondolait foglalja össze röviden,
egyszerűen, érthetően, világosan, sok-sok vidámsággal fűszerezve, úgy ahogyan prédikálni szokott, vagy mintha a
gyerekekhez beszélne.
Üde színfoltként jelennek meg az olyan böjtecsabai szóteremtések, mint a boldogságpirula, szeretettank, szeretetparancs, bűncunami. Néha pedig humorosan hat és rendkívül
olvasmányos az olyan leegyszerűsített, a diákok, fiatalok
által kedvelt nyelvezet használata, mellyel az ó- és újszövetségi szentírás szereplőit, történeteit jellemzi: „Zakeus korruptsága”, „Heródesnek elgurultak a pirulái”, „Jézus születésekor Mária veszélyeztetett kismama [volt], betegbiztosítás
nélkül”, „Jézusnak nincs mastercardja”, „Jézus nem szedi
le tanítványairól a keresztvizet”, „Toleráns Jézus Krisztus”,
„Málészájú balga szüzek”.
A könyv vége felé közeledve jó érzéssel töltenek el az
emberközeli és pozitív üzenetek, úgy érezzük magunkat,
mintha meggyógyultunk volna, mintha újabb ablak nyílt
volna a létezés, az alkotás, az öröm felfedezésére, úgy érezzük
magunkat, mintha felkészültünk volna egy újabb vizsgára,
egy szebb, jobb életszakaszra. Mintha már kicsit több erőnk
lenne leküzdeni félelmeinket, kétségeinket. Úgy érezzük, hogy
a füveskönyvben benne vannak azok az orvosságok, amikre
szükségünk van a bajaink leküzdésében és megelőzésében.
Mintha egy modern patikából jöttünk volna ki, receptekkel,
gyógyszerekkel, használati utasításokkal.
Köszönet érte!
Kovács Árpád

– Az ilyennek még a szeme sem áll jól. Égedelem – mondták
a régiek –, amihez hozzányúl, annak aztán már annyi, azt jobb
elfelejteni, az már semmire sem lesz jó.
Kis mihaszna, rakoncátlan kölyök, a dolgok hátramozdítója,
akiről nem ajánlatos egy pillanatra sem levenni a figyelő szemet, mert csalafinta, mint a róka, ártatlan képpel teszi a rosszat.
De amint kimondjuk, „gézengúz”, már ott van a megbocsátás
is benne, mert valamiért tetszik nekünk a kópésága. Tetszik az
a rosszul álló szem, a félig vigyorba merevült száj, no meg az a
hányaveti tartás, amivel fogadja a világ kihívásait.
Ha éppen nem nekünk tör borsot az orrunk alá, még élvezzük
is, hogy egészen más, mint a mellette betegnek tűnő, máskor
helyesnek tartott szófogadó „jó gyerek”.
Ha tehetjük, mégis szívatjuk egy kicsit. Tán törlesztésként korábban elkövetett bűneiért, tán előlegként majdani vétkeiért.
Ha rajta is csattan egy picit az ostor, nem bánjuk. Nem bánjuk,
hogy most kinn áll a hóban, hidegben nappal és éjszakán át.
Tudjuk, a gézengúznak ez mind semmi. Nyeglén áll, és vörös
képén a letörölhetetlen vigyor most is ott van.
– molnos –
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A SZÉKESI URADALOM
1577 január 6-án BERCSÉNYI IMRE adománylevelet
kap Báthory Kristóftól, Erdély vajdájától Székes és Kendő
(Zekes és Kendeo) községekre. Székesen kápolnát emeltet.
1601-ben halt meg, és a mikházi Ferencrendiek sírboltjába temették el. Időközben a Bercsényi család grófi rangra
emelkedett és a „székesi” előnevet vette fel. Bercsényi Imre
gróf kastélya a református templom mellett volt és a vasár-

napi istentiszteletek zavarták „nyugalmát” lévén buzgó katolikus, így aztán ő kezdte zavarni minden eszközzel az istentiszteleteket. A református hívek azonban megrohanták a kastélyt,
elűzték a grófot s nemcsak a kastélyt, de a község nyugati végén
épített kápolnáját is lerombolták. Azt a helyet, ahol a kápolna
állott, ma is Kápolna-dűlőnek nevezik (1910) .

A Bercsényi féle udvarház női ágon való örökösödése a következő :
Bercsényi Zsófia – kaáli Kún János
kaáli Kún Zsuzsánna – Szarka Albert
			
		
Szarka Judit – Baranyai Zsigmond
			

Baranyai Ráchel – Vajda Mihály

				

VAJDA MÁRIA – sófalvi ILYÉS GERZSON

					
					
Károly sz. 1835
kir.kúriai bíró
Balaghi Jozefa

CLARISSA sz. 1873
Klárisz kisasszony
(Tőkés Lázár, Lazi
bácsi szerint) szobája
az iskola irodája, a
konyhával szemben.

A sófalvi Ilyés, ősi székely család.
Máté 1585-ben donatiót nyer 4 falura.
Márton Kemény János ezredese.
György fia, Márton Székesre jön!

sófalvi Ilyés János – egerpataki Kis Mária
sófalvi Ilyés István táblabíró sz. 1811 – Zsombori Amália sz. 1816, esk.1834

Sándor sz. 1837
+ 1892,
makfalvi Dósa Anna

Ilona sz. 1874
gelei és makói
Makay Gyula
huszár főhadnagy

JUDIT sz. 1910 – Zeno Vancea zeneszerző
András (Andrei) sz. 1934

LAJOS sz. 1839
+ 1926. II. 3.
ny. min. oszt. tanácsos, nagybirtokos,
Braun Mária
sz. 1852,
házasság 1870.

János sz. 1841
+ 1844

Albert sz. 1844
+1917,
birtokos
dálnoki Gál Ilona

Tibor sz. 1876 Mária sz. 1877 ANDOR (Bandi) sz. 1879 István sz. 1892
nagybérlő
jogász
Fejérváry Lili

Zita sz. 1912

Andor sz. 1916

Andor sz. 1916

Mária sz. 1919

élő emlékezet
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TULAJDONOSAI
Károly (1835) gyermekei

Géza sz. 1870
M. kir. Tud. Egyet.
Sebészeti klinika
első tanársegédje

Erzsébet
Dr. From Lajos ügyvéd,
Budapest

Endre sz. 1872
M. kir. Pénzügyigazg.
pénzügyi fogalmazója

Zoltán sz. 1882
Budapest,
gimn. tanuló

Sándor (1837) gyermekei

Kálmán sz. 1867
körjegyző
Szováta és Illyésmező

Sándor sz. 1869
gazdász

Margit
Göldner Károly
kir. törvénysz. bíró,
Brassó

Gabriella

Albert sz. 1879
egyéves önkéntes
Brassó

Albert (1844) gyermekei

Cornélia
kozárvári báró Inczédy Ádám

Gizella
lécfalvi Bodor Zsigmond
kisküküllőmegyei

Gerzson neje Vajda Mária volt a Bercsényi Imre testvérének,
Zsófiának a leszármazottja. Általa jutott az Ilyés család a Bercsényi birtokhoz. A birtok azonban ez időben már jócskán el
volt zálogosítva, amit János, a Gerzson fia váltott vissza.
Sófalvi Ilyés Lajos a névadója annak a szovátai általános iskolának, mely a város központjában van, a „Penny market” és a
„Gólyafészek” szomszédságában.
Miután Zeno Vancea és felesége birtokaikat átadták az államnak, Bukarestbe költöztek. Az államosítás után, az épületben
V – VII., V – VIII.) osztályos iskola működött 1976-ig. Később
a SPP vállalat vette meg, melynek igazgatója Kmen Lajos volt.
Az épület visszaigénylése után Zima Ferenc vette meg, utána
pedig a Szepessy Szabolcs tulajdonába ment át.

Olga
ó-tordai Veres Sándor
birtokos

Helén
magyarzsákodi
Horváth Miklós
ügyvéd, ügyész, birtokos

Irodalom:
Pálmay József: Maros-Torda vármegye nemesi családjai,
Udvarhely vármegye nemesi családjai.
Kőváry László: Erdély nevezetesebb családjai 1854.
Révai Lexikon 17. kötet, 457. oldal.
Szováta, 2019. március 31.

Összeállította,
Nemes Sándor, ny. tanár
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penna

Csipke
Fiatalon tulajdonképpen nem érdekelt a csipke, mondhatom,
nem is szerettem. Jól megvoltam nélküle, s ha olyan lakásban
jártam, ahol a bútoron mindenfelé beleütközött a tekintetem,
az már egyenesen zavart, fölösleges cicomának tartottam, egy
elmúlt korból itt maradt relikviának, aminek már nincs helye a
mindennapokban, amik mindig útban vannak, folyton arrább
kell tolni őket. Bevallom, a női fehérneműn már nem zavart
ennyire, az eltakarom-megmutatom kettősét hordozta, és ezzel
izgalmassá tudott lenni. De összességében valami női rafinériának gondoltam, amelyben elbújik a nő a férfi elől. Elrejtőzik
a bonyolult hálózat útvesztőiben. Valamiféle olyan titokzatos
világnak, ahová Ádám örököse sosem juthat be.
Aztán jóval későbben eljött a rácsodálkozás pillanata. De akkor sem a vékony szálból horgolt vagy vert csipke igézett meg,
hanem Józsa László korondi fazekasmester kerámiába vésett
csipkéi. Az újszerűség varázsán túl, lenyűgözött az előttem hálót szövő finom vonalak játéka és az a megnyugtató rendezettség, ami ezekből a csipketányérokból, csipketálakból sugárzott.
Ekkor írtam Csipkeverés és rend címmel a mester csipkéit bemutató albumba Jan Vermeer van Delft híres képétől, a Csipkeverőnőtől indítva a következő sorokat:

Jan Vermeer van Delft: Csipkeverőnő
„Olyan a kép, mintha szerény vacsorája fölé hajolna arcán az
imént elmondott hálaima áhítatával. Maga elé néz, de valójában
befelé figyel, arra a rendre, amely ott belül van, amely számára
békét, nyugalmat ad, s azt mondja neki, hogy nem kell félni,
hiszen a dolgok éppen ott, ahol lenniük kell, pontosan a helyükön vannak.

Józsa László csipketányérja
De elsőként miért jut eszembe Vermeer van Delft pici, de csodálatos képe, ha csipkét látok, vagy csipkéről hallok? Miért nem
rögvest anyámra gondolok, aki egésznapos munkája végeztével
este még kezébe vette a horgolótűt, balkeze mutatóujjára cérnát
tekert, aztán a kifeszített szálba beleakasztotta tűje horgát, és
furcsa mozdulatokat végezve egyszer csak kialakított egy szemet gyönyörködtető kis remekművet? Talán azért, mert itt elsősorban nem is a csipkéről van szó – az mintha ott sem lenne
a Vermeer képén –, hanem a rendről, ami a csipke bonyolult
alakzata mögött van, az egyszerű és végtelen rendről, ami úgy
tűnik, hiányzik az életünkből, ami után sóvárgunk, amit szeretnénk magunknak megszerezni, birtokolni, illetve azzal eg�gyé válni, de ha egy pillanatra elérhető közelünkbe kerül, alig
merjük érinteni, mert félünk, nehogy a kezünkben hulljon szét.
Van valami homályos sejtésünk róla, hogy egyszer már megvolt az a rend a világban és bennünk, s valaha ennek a rendnek
a biztonságában éltünk. Akár aranykornak, akár boldog gyermekkornak nevezzük azt, finoman átdereng az idő falán, mint
lámpa fénye a többrétű, vastag tejüvegen. Gyönge fényecske ez,
a szemünket nem sérti, olvasni sem lehet mellette, éppen csak
annyi, hogy már induláskor vaksin ne botorkáljunk a sötétben,
és legyen egy bizonyosságunk, ahová mindig visszanézhetünk,
bóklászásaink után mindig visszatérhetünk.
Pedig a rend sosem veszett el, ha hasztalan keressük is, azóta
is itt van velünk. Nézzünk csak bele a mikró- vagy makró-világba, és ott látjuk mindenütt. Akár a mikroszkóp lefelé irányított, akár a teleszkóp égre emelt lencséjébe nézünk, a végtelen
rend világát csodáljuk meg. Végtelen változatosságukban az élő
anyag sejtjeinek szövevényei szintúgy a rendről vallanak, mint a
kőzetek kristályos rácsszerkezetei. A tökéletes, megtartó rendről, amelynek szabályai között nyugalom van, de nem az álmosító lomhaság nyugalma az, hanem az erőé.”

penna
A minap egy baráti családi összejövetelen az ajándékcsomagban ismét csipkével találkoztam. És megint csak nem a hagyományos csipkével. És megint csak lenyűgözött a csipke. Kedves
barátunk mézespogácsára cukormázzal felrajzolt leheletfinom
csipkéje szintén arról beszélt, mint a korábban látott csipketányérok vonalszövevénye. A rendről, a harmóniáról, a nyugalomról, a békéről, egyszóval a szépségről. No meg a bonyolultságában is egyszerű és nagyszerű életről, amelyben minden
apró vonalnak, minden elágazásnak és minden találkozásnak
megvan a maga szerepe, s csak vele együtt lehet teljes a mű.
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Németh János
Hivogató havas télben
Rigók és cinegék,
sármányok, süvöltők,
fakopáncsok, pintyek,
telet itthon töltők:
Üres terítékek
erdők, mezők, kertek,
így hát falatozni
etetőmre jertek.
Kis madáretetőm
vidám menedékhely,
csak reá kell szállni,
(dalolni most nem kell).
Ott a madárkalács
madárlátta legyen,
s majdan kikeletkor
új madárdal legyen.

Tarka tollú téli pintyek

Bencze Erzsébet mézespogácsája
Zsóka csipkéje is figyelmeztet, hogy az élet úgy szép, ahogyan
van. De arra is, hogy milyen törékeny, milyen könnyen elrontható, romba dönthető mindez. Arra is, hogy az élet – mint a
csipke – határozottságot kér tőlünk. A tétovasággal, a céltalan
ténfergéssel nem tud mit kezdeni. Irányt váltani – pláné megállni – csak csomópontokban lehet, miután már összekötöttük
egymással vonalainkat, mert nem egyedül vagyunk a világon. A
csipke megtanít egymáshoz kapcsolódni, azaz hálózatban lenni,
és megajándékoz ennek örömével.
Amellett, hogy csodálom a kis remekművet, bámulom a precizitást és a könnyedséget, már a szándék előtt is – hogy vele
örömet okozzon nekünk, s ezzel még több rendet hozzon az
életünkbe – főt hajtok. Köszönet érte!
Mert láttuk, ezt a pogácsát már nem lehet, nem szabad megenni, hiszen készítője mellett abban a vonaljátékban már benne vagyunk mi is, sorsunk útvonalai keresztezik újra meg újra
egymást a rávarázsolt cukormázban, ami lehet mindenhová elvezető úthálózat is, de lehet magába záró rács is.
Megkaptuk őt, s ezzel mi már az ővéi vagyunk.
Tulajdonképpen most sem vágyom fölösen csipkékkel teleszórni a lakásom. Falon, bútoron tán most is irritálna a látványa. Még is itt van velem a csipke. A lelkembe költözött be.
Molnos Ferenc

Tarka tollú téli pintyek
öreg tölgyre szálltak.
Árokparti bokorsoron
bogyót vacsoráztak.
Ízlik-e a fagyos bogyó
Észak madarának?
Fehér télben nyoma sincsen
kukacnak, bogárnak.
Tarka ruhás téli pintyek
Északon ha fáznak,
hozzánk jönnek fenyődísznek,
bokorbokrétának.
Öreg tölgyfán tarka pintyek
virradatra várnak,
álmunkban tán örvendeznek
az északi nyárnak.
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Feleség lelkesen a nagynagy késéssel végre hazatérő férjhez:
– Béla, kerestek az Országos Sakkszövetségből!
– A sakkszövetségtől? És
éppen engem?
– Igen, éppen téged.
– (a párbeszéd folytatása
a P1-ben és P2-ben)
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