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Jössz és mész
Körforgás az élet: jössz 

és mész. Hogy honnan és 
hová, már kit érdekel? Jó, 
hogy jöttél, és még jobb, 
ha elmé. Ezt várják tő-
led, hát ne nyavalyogj! Ne 
dünnyögd az orrod alatt, 
hogy talán még lenne egy 
és más, amit tán neked kel-
lene elvégezned, amit csak 
te, és senki más... 

Ne hivatkozz már sem-
mire! Arra se, hogy egy-
kor megmentőnek hívtak, 
és boldogok voltak, hogy 
jöttél! Arra se, hogy az 
évek örökös változásában 
hosszú időn át te voltál az 
állandó, a folytonosság, a 
bizonyosság! Kinek van 
ma már szüksége erre? 

Azt hiszed, hogy nyomot 
hagytál az időben, tettél 
valami említésre méltót, 
amit nem gereblyéz el tü-
relmetlenül már a holnap? 
Azt hiszed, hogy akadnak, 
akik még ideig-óráig szá-
mon tartanak? Azt hiszed, 
hogy még emlékszik valaki 
bármire is, amit tettél, mert 
számodra fontos volt?

Hát kell mondjam neked, 
hogy tévedsz? Ha netán 
várat építettél is, arra sincs 
már szükség, az most aka-
dály, útjában van valami-
nek, valakinek. Útban vagy 
magad is, hát állj odébb! 
Hagyd, hogy azok jöjjenek 
helyedbe, akiknek holnap 
kell menniük, ha egyáltalán 
maradhatnak holnapig! De 
semmi vész, mert újabbak 
és újabbak jönnek és men-
nek, mindig lesz valaki.

Ne pörölj ezért, ez volt a 
sorsod! Ne mondd, hogy 
nem erre számítottál!

Molnos Ferenc

Beköltözött a bőlcsőde

A felvételen igencsak fenyegetőnek látszik az 
ég, bent viszont tökéletes béke és nyugalom 
uralkodik.

Tulajdonképpen ez a lényege a bölcsődének, 
hogy békét, nyugalmat, biztonságot teremtsen 
egy újabb nemzedéknek, amelynek aztán helyt 
kell állnia majdan viharos időkben.

De most még a biztonságos környezet, az 
önfeledtség, a játék, a pihenés a legfontosabb 
számukra, az, hogy anyuka távollétében is van, 
ki  gondjukat viselje.

Július elejétől megnyílt az új bölcsőde a kisál-
lomási bökcsőde-óvoda komplexumban. Még 
hozzá kell szokni, még be kell lakni. Az ismer-
kedés, hozzászokás ideje van most.  (folyt. 4. old.)



Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

Városházi anyakönyvi adatok

61/24.06.2021. sz. Hatá-
rozat – Szováta Város helyi 
költségvetésének módosítá-
sáról;

62/24.06.2021. sz. Ha-
tározat – Szováta város 
2021-2027 közötti időszakra 
vonatkozó helyi fejlesztési 
stratégiájának jóváhagyásá-
ról;

63/24.06.2021. sz. Határo-
zat – Szováta város vízellátá-
si és csatornázási szolgáltatá-
sok díjának kiigazításáról;

64/24.06.2021. sz. Határo-
zat – az élelmiszerek forgal-
mazására szolgáló helyiségek 
nyílt nyilvános árverés útján 
történő bérléséről a napi pi-
acon;

65/24.06.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város közpar-
kolóinak kezeléséről szóló 
szabályzat módosításáról és 
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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

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

kiegészítéséről;
66/24.06.2021. sz. Határo-

zat – az „Óvoda és bölcsőde 
építése kibővített program-
mal” című beruházás végleges 
általános becslésének jóváha-
gyásáról;

67/24.06.2021. sz. Határo-
zat – a „Szováta patak feletti 
vasbeton híd megerősítése” 
című beruházás végleges álta-
lános becslésének jóváhagyá-
sáról;

68/24.06.2021. sz. Határo-
zat – az „Ivóvízellátó hálózat 
bővítése” című beruházás mű-
szaki és gazdasági mutatóinak 
jóváhagyásáról;

69/24.06.2021. sz. Határo-
zat – a tanárok útiköltsége-
inek elszámolási jóváhagyá-
sáról a “Domokos Kázmér” 
Technológiai Líceumban és az 
“S. Illyés Lajos” szovátai Gim-

náziumon belül;
70/24.06.2021. sz. Határo-

zat – Szováta Város területén 
található egyes ingatlanok 
értékelési jelentésének jóvá-
hagyásáról;

71/24.06.2021. sz. Határo-
zat – 2020/89 sz. tanácshatá-
rozat módosításának jóváha-
gyásáról;

72/12.07.2021. sz. Határo-
zat – a Szováta-Nyárád Kór-
ház státusjegyzékének jóvá-
hagyásról;

73/12.07.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város, Farkas 
utcában található 250 nm. 
földterület megvásárlásának 
jóváhagyásáról;  

74/12.07.2021. sz. Határo-
zat – Szováta Város, Farkas 
utcában található 937 nm. 
földterület megvásárlásának 
jóváhagyásáról;    

Bejelentett újszülöttek: 
Csípán Nóra

(szülei: Csípán Nándor Árpád és Csípán 
Ildikó);
Domokos Erzsébet 

(szülei: Domokos Zoltán és Bálint Mag-
dolna);
Kalányos György 

(szülei: Kalányos György és Kaló Vero-
nika);
Péter Adolf Loránd 

(szülei: Péter József Loránd és Péter 
Apollónia);
Gábor Lajos 

(édesanyja: LGábor Katalin);
Csiki Roland Zoltán

(szülei: Csiki Zoltán és Fülöp Rozália);

Házasságot kötöttek: 
Cotoi Florin Augustin (Bekecs ltp, D/5 
szám) 

– Fülöp Tímea (M. Eminescu ltp, 
C2/7 szám);

Jánosi Attila (Petőfi S. ltp, C2-16 szám) 
– Mihai Irina (Bukarest);

Treznai Szilárd (Mester utca 8/A szám) 
– Dósa Ágnes (Tavasz utca 111 szám);

Bedő Dávid (Erdőfüle, Bardóc község, 
Kovászna m.) 

– Lőrincz Andrea (Május 1 utca 84/A 
szám);

Elhunytak: 
Nica Florin Lucian

(1965) – Nagyvárad;
András András

(1953) – Illyésmező 108 szám;

Nyugati városokból hazalá-
togatók is többen mondják, 
hogy nagyon szép a szovátai 
fürdőtelep. És nem csupán 
adottságaiban, építményei-
ben, rendezettségében, tisz-
taságában, hanem abban is, 
ahogyan virágokkal van dí-
szítve. A virágok bősége és az 
elrendezettsége tekintetében 
Szováta simán mérhető az ál-
taluk látott városokkal.

Jó hallani, hogy nem csu-
pán abban jeles Szováta, amit 
a természettől kapott, de ab-
ban is, amit mi, szovátaiak 
így vagy úgy tettünk hozzá.



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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HOTĂRÂRE NR. 61/24.06.2021 – cu 
privire la rectificarea Bugetului Local al 
Orașului Sovata, pe anul 2021;

HOTĂRÂRE NR. 62/24.06.2021 – cu 
privire la aprobarea Strategiei de dezvolta-
re locală a orașului Sovata pentru perioada 
2021-2027;

HOTĂRÂRE NR. 63/24.06.2021 – cu pri-
vire la ajustarea tarifelor pentru servicii de 
alimentare cu apă și canalizare pentru orașul 
Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 64/24.06.2021 – cu pri-
vire la aprobarea Documentației de atribuire 
pentru licitaţia publică deschisă cu strigare 
pentru închirierea unor spații de comerciali-
zare a produselor alimentare din Piaţa de zi, 
Sovata, str. Principală nr.215;

HOTĂRÂRE NR. 65/24.06.2021 – cu 
privire la modificarea și completarea Regu-
lamentului de administrare a parcărilor pu-
blice de pe raza Orașului Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 66/24.06.2021 – cu 
privire la aprobarea Devizului general final 
pentru investiția “Construire Grădiniță și 
Creșă cu program prelungit, Oraș Sovata, 
județul Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 67/24.06.2021 – cu 
privire la aprobarea Devizului general final 
pentru investiția „Consolidarea podului din 
beton armat peste pârâul Sovata pe DJ 153 
Reghin-Sovata Km 37+400, Oraș Sovata, 
strada Lungă, județul Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 68/24.06.2021 – cu pri-
vire la aprobarea indicatorilor tehnico - eco-

Hotărârile  Consiliului Local

Modernizarea străziilor continuă

nomici la obiectivul de investiții „Extindere 
rețea de alimentare cu apă potabilă, zona 
strada Lungă, Orașul Sovata, județul Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 69/24.06.2021 –privind 
aprobarea decontării cheltuielilor de depla-
sare a cadrelor didactice din cadrul Liceului 
Tehnologic „Domokos Kázmér” și Şcoala 
Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 70/24.06.2021 – cu pri-
vire la aprobarea Raportului de evaluare a 
unor imobile situate în Orașul Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 71/24.06.2021 – cu pri-
vire la modificarea și completarea H.C.L. 
nr.89/27.08.2020, privind solicitarea trans-
miterii unui imobil  – Vila Scriitorilor (Vila 
nr.38) cu terenul aferent din domeniul public 
al statului și din administrarea Ministerului 
Culturii în domeniul public al Orașului Sova-
ta;

HOTĂRÂRE NR. 72/12.07.2021 – cu pri-
vire la aprobarea Statului de funcţii al Spita-
lului Sovata-Niraj;

HOTĂRÂRE NR. 73/12.07.2021 – cu 
privire la aprobarea cumpărării directe a 
proprietății imobiliare – teren intravilan, 
situat în Sovata, Str. Lupului fn., județul 
Mureș, în suprafață de 250 mp., înscris în C.F. 
nr.54995 Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 74/12.07.2021 – cu 
privire la aprobarea cumpărării directe a 
proprietății imobiliare – teren intravilan, 
situat în Sovata, Str. Lupului fn., județul 
Mureș, în suprafață de 937 mp., înscris în C.F. 
nr.56446;

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

După finalizarea moderni-
zării din fonduri europene a 
13 străzi urbane, mașina de 
asfaltat iarăși este în acțiune 
la Sovata. Din fonduri proprii 
consiliul local continuă lucră-
rile de asfaltare. Deocamdată, 
pe străzile Căprioarei și Fa-
gului., în părțile neincluse în 
proiectul anterior.

În momentul închiderii 
ediției ziarului nostru, pe 
strada Căprioarei au început 
așternerea covorului asfaltic 
din capătul străzii în jos, iar 
pe strada Fagului continuă 
pregătirea suprafeței drumu-
lui pentru asfaltare. 

La grădinița-creșă nou con-
struită la gara mică, nu numai 
în fața clădirii, dar și în jurul 
ei au așternut covor asfaltic.
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– Pár hete költöztünk át az új 
épületbe 29 gyerekkel. Kezdet-
ben a gyerekeknek is, nekünk 
is, furcsa volt.A másságát és a 
nagyobb teret most kezdjük 
megszokni – mondta el Bo-
kor Gabriella bölcsődevezető. 
– Most már jóval több gyere-
ket tudunk fogadni, mint ed-
dig, szeptemberre több mint 
negyven jelentkezés van már.
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– Szénaszárító idő – állapították meg hajdan a falusiak, 
ha hétágra sütött nyáron a nap. 

– Aszfaltozni való idő van – mondták a nagyvárosiak 
ugyanakkor, ha éppen nem egy árnyas sörkertre vagy a 
fürdésre gondoltak.

Manapság egyre kevesebben törődnek a szénával, an-
nál többen az aszfalttal, főleg ha azt másnak kell végez-
nie. Az aszfaltozás bizony nem annak öröm, aki a tüzelő 
nap alatt a forró flaszter fölé hajol, miközben minden 
bőrfelületen folyik belőle a víz, hanem annak, akinek 
aztán a forróság enyhültével a talpa alá és/vagy autója 
kereke alá simul.

A mindenhez is értők azt mondják, hogy kánikulában 
kell aszfaltozni. Igen, akkor, és amikor még lehet, amikor 
egy kis pénz van rá.

Kánikula van és aszfaltoznak Szovátán. Pontosabban 
mondva, a tizenhárom utcát érintő felújítási program 
befejeztével ismét aszfaltoznak városunkban.

No, nem egészen a kánikula miatt.

Aszfaltozni való idő

A kisállomási Óvoda-bölcsőde körül a területrendezés része a 
körbejárást biztosító úttesten az aszfaltréteg.

Az Őzike utcában az uniós forrásból végzett korábbi felújítás 
csak az utca alsó részét érintette. Most saját erőből  a továb-
bi, jóval hosszabb részen, folyamatban vannak az aszfaltozási 
munkálatok.

Az Őzike utca után a Kisbükk utcában is aszfaltozásra készülnek.
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Szolgálatban az újjáépített szakadáti híd

Most már úgy átsuhannak 
az autók ezrei rajta, hogy az 
átutazóknak fel sem tűnik, 
felújították a Szováta-vizén 
a szakadáti hidat. Még azok 
is, akik emlékeznek rá, hogy 
jó ideig itt – a Vadász utca 
bejáratánál – egy ideiglenes 
hídra volt átterelve a forga-
lom. Mindez azért, mert fe-
lülnézetben az új híd egyálta-
lán nem kirívó, egybesimul a 
környezetével. 

Oldalról nézve azért jól 
látható, hogy bizony van itt 
változás, s az is, hogy az erős 
alapokra helyezett, újjáépített 
híd immár jó ideig képes lesz 
éjjel-nappal ellátni a felada-
tát. Szükség is van rá, hiszen 
folyamatosan nő a forgalom a 
városnak ezen részén is.
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Elindult a Visit Szováta applikáció

Szovátai Hírmondó, 207. szám 2021. július

Az idén Szováta Város Önkormányzata és a 
Szovátai Turisztikai Információs Iroda egy új 
internetes alkalmazással várja az ide látogatókat.

A néhány éve már működő Visit Maros-
hoz hasonló mobiltelefon-alkalmazás célja a 
szovátai turisztikai látványosságok, szabadidős 
tevékenységek, a felfedezésre érdemes termé-
szeti és épített örökségek, valamint a kulturális 
sokszínűség népszerűsítése.

A Visit Szováta alkalmazás információkat 
tartalmaz a különféle turisztikai ajánlatokról, 
amelyeket fő és al-kategóriákba sorolva talál-
hat meg a turista.

A turisztikai látványosságok rövid ismer-
tetése mellett fotókat és videókat is találhat a 
képgalériában, valamint virtuális túrázásra is 
lehetőség van egy 360 fokos panoráma fénykép 
formájában. Az alkalmazás azt is lehetővé te-
szi, hogy a turista kapcsolatba lépjen az adott 
program szervezőjével, vagy hozzáférjen an-
nak weboldalához. 

A Séták kategóriában megjelenő térkép lehe-
tőséget nyújt egy adott útvonal bizonyos szaka-
szainak felfedezésére a Google Map segítségével, 
ebben az esetben a navigációhoz a turistának 
engedélyeznie kell a helymeghatározást. 

A különböző látnivalóknak szentelt oldala-
kon ajánlásokat is találhat a közeli vagy témá-
jukban hasonló látványosságokhoz Szovátán és 
környékén.

Egy természetben tett séta vagy a látványossá-
gok felfedezése közben könnyen megéhezhet a 
turista, ezért az alkalmazásban a helyi vendéglá-
tó egységek ajánlásai is megtalálhatóak.

Az alkalmazás rendelkezik egy esemény-
naptárral is, amely információkat tartalmaz a 
szovátai koncertekről, előadásokról valamint 
egyéb szórakoztató és kulturális eseményekről.

A Visit Sovata alkalmazás iOS és Android ver-
zióban is ingyenesen letölthető az AppStore és a 
GooglePlay online áruházakból. 

Az alkalmazás használatához mindössze inter-
netkapcsolat szükséges. 

A program számunkra, helyiek számára is se-
gítségünkre lehet, ha nem tudnánk, hogy mivel 
töltsük a kellemes nyári délutánokat, hétvégéket. 
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Hepatitisz

A koronavírus járvány miatt más betegségek háttérbe szo-
rulnak. De mindenképp beszélni kell róluk. Július 28-a a he-
patitisz világnapja. 1925-ben ezen a napon született Baruch 
Samuel Blumberg professzor, aki felfedezte a hepatitisz B 
(HBV) vírust, majd 1969-ben Irving Millmannal közösen a 
HBV ellen a vakcinát is kifejlesztették. 

Milyen betegség a hepatitisz? 
A hepatitisz leggyakrabban vírusfertőzés következménye, 

a máj gyulladásos betegsége. Az ismert hepatitisz fajtáit az A 
típustól egészen a E típusig különböztetik meg. Sokkoló tény 
lehet, de a WHO (World Health Organization) adatai alapján 
minden harminc másodpercben meghal egy ember valamelyik 
hepatitisz vírusban. Európában egy 2016-os felmérés alapján 
13.3 millió ember él a hepatitisz B fertőzéssel. 

Hepatitisz-vírusok
Az A és E variánsoknak hasonló tünetei és lefolyása van. Gyak-

ran kevés tünettel jár, azonban ha jelentkeznek, akkor nyolc hétig 
is eltarthatnak. A fertőzöttek észlelhetik a láz, hasmenés, hányin-
ger, hányás, alhasi fájdalom, sárgaság tüneteit.  Szennyezett étel-
lel, ivóvízzel vagy személyes érintkezéssel is terjed. Általában a 
rossz higiéniás körülmények miatt fordul elő. Míg az A variánsra 
létezik védőoltás, addig a hepatitisz E formára nem. 

A hepatitisz B (HBV) és C (HCV) vérrel, illetve testnedvekkel, 
nemi úton, illetve anyáról újszülöttre terjednek. 

A HBV fertőzöttek kétharmada tünetmentesen esik át az in-
fekción. Az érintettek egyharmada az 1-6 hetes lappangási idő 
után lázas lehet, de a borzongás, fejfájás, étvágytalanság szimp-

tómáit is észlelhetik. Ezeket hányás, hasmenés és világosabbá 
váló széklet kísérheti, a szem fehérje és a bőr besárgulhat, a 
széklet világossá változhat, míg a vizelet sötét színű lehet. A 
krónikus májgyulladásról akkor beszélünk, ha a tünetek több 
mint hat hónapig jelentkeznek, és a vérből a vírus fehérjéi fo-
lyamatosan kimutathatóak. Minél fiatalabb korban következik 
be a betegség, annál valószínűbb a krónikus májgyulladás ki-
alakulása. A betegség hosszú lefolyása során májzsugor, majd 
tizenöt-húsz évre a máj rákos elváltozása fordulhat elő. A kor 
ellen a legbiztosabb védelmet a védőoltás biztosítja. Azonban 
így is megfelelően óvatosnak kell lenni, mivel a Föld népessé-
gének húsz-harminc százaléka élete során HBV fertőzésen esik 
át. Az oltást hozzávetőlegesen tíz éve vezették be, így sok olyan 
személlyel lehet találkozni, akik nem védettek ellene. 

A HCV fertőzöttek gyakran hánynak, levertek, végtagfáj-
dalommal, fejfájással és étvágytalansággal küzdenek. A HCV 
páciensek tíz-húsz százalékánál heveny májgyulladást okoz. A 
krónikus májgyulladás a HCV betegségnél az esetek hetven-
nyolcvan százalékában kialakul. 

A hepatitisz D csak akkor okoz májbetegséget, ha a HBV is 
jelen van a szervezetben. A HBV oltás védelmet biztosít a hepa-
titisz D ellen is. Általában a trópusi területeken terjed.

A hepatitisz világnapját 2004 óta szerte a világon megrende-
zik. Felhívva a figyelmet arra, annak ellenére, hogy van védő-
oltás még mindig 1.4 millió ember hal meg évente a hepatitisz 
valamelyik változatában. A WHO jelmondata szerint: tudato-
sítsd, előzd meg, folyamatosan járj szűrésre, kezeld, szüntesd 
meg a hepatitiszt! 

Farkas Júlia



9egészségünk Szovátai Hírmondó, 207. szám 2021. július

„Mindjárt gutát kapok!”
Hirtelen erőbedobással jött meg a nyár, azonban tudjuk-e 

hogyan védekezzünk a hőséggel szemben? Melyek azok a 
megelőzési intézkedések, amelyek segítségével elkerülhető a 
rosszullét, elviselhetőbb ez az időszak? 

Bizonyára mindenki ismer párat a prevenciós intézkedé-
sekből, azonban minden évben fontos tudatosítani ezeket.

1. Mikor szellőztessünk?
A lakás szellőztetését a reggeli, vagy az éjjeli órákra tanácsos 

hagyni, ugyanis nap közben a nagy hőségben csak a meleg le-
vegő áramlik be a lakásba. Amikor a nap az ablakokat süti, ér-
demes a  sötétítőket behúzni, ezzel is kevesebb hőt engedünk 
be. Estére akár egy vizes lepedőt is felfüggeszthetünk a nyitott 
ablakra, ezzel frissé téve a levegőt. 

2. Délben a házban a legjobb?
A csapon is ez a mondat folyik, de ha elkerülhető a déli órák-

ban, illetve a kora délutáni időszakban a tűző napra ne men-
jünk. Különösen oda kell figyelni az idősekre, a szív és érrend-
szeri problémákkal küzdőkre. Őket jobban megviselheti ez az 
időszak. 

3. Víz, víz, víz!
Szervezetünket folyamatosan hidratáljuk, ugyanis az izzadás-

sal sok folyadékot és ásványi anyagot veszítünk! Ha bárhová el-
indulunk tanácsos egy fél liter vizet magunkkal vinni, így biztos 
nem feledkezünk meg a folyadékbevitelről. 

4. Mit együnk?
A táplálkozás is fontos, a zsíros ételek leterhelik a szerveze-

tet, emésztésnél több energiát használnak fel. Érdemes valami 
könnyű fogást választani, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. 
Ezzel két legyet ütve egy csapásra a konyhában sem kell a forró 
tűzhely mellett lenni. 

5. Mit vegyünk fel?
A ruhaválasztásnál érdemes olyan anyagot felvenni, ami vi-

lágos színű, pamut, és lenvászon anyagokból készült, így a bő-
rünk szellőzni tud. A kalap, napszemüveg kombináció kiegészí-
ti az öltözetet és megóv a nap sugaraitól is.

6. Hogyan zuhanyozzunk? 
Semmiképp se hideg vízzel, ugyanis összehúzódnak a póru-

sok, így utána intenzívebben izzadunk majd le. Ha hűsölni sze-
retnénk, akkor mindenképp langyos zuhannyal, utána pedig a 
hűtőből kivett naptejjel, testápolóval kenjünk be magunkat. 

Sokan nem 
veszik ko-
molyan a hő-
ség okozta 
veszélyeket, 
azonban ezek 
skálája igen 
s z é l e s k ör ű . 
A meleg mi-
att akár el-
áju l hatunk, 
n a p s z ú r á s t 
k ap h at u n k , 
kiszáradha-
tunk. De re-
ális veszélyek 
még a hőguta, 
a hőkimerülés 
és a hőpangás is. 

Pár megelő-
ző intézkedés, 
és még gyógy-
szert sem kell 
bevenni, hát 
nem egyszerű? 

Farkas Júlia.
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Sokan már akkor fölfigyelnek reá, amikor koratava-
szon messze hangzó, ezüstösen csengő énekét hallják a 
park fáiról, a fenyő csúcsáról. Ő a tavasz egyik hírnöke. 
A patak szélén néha még jég csillog, de ő bátran hirdeti, 
hogy közelednek a fényesebb, melegebb nappalok.

Tizenöt centis színpompás tollazatú madár. A szár-
nyán kettős, fehér szalag; szélső farktollai fehérek. A 
hím fejteteje és tarkója kékesszürke, háta gesztenyebar-
na, farcsíkja zöldes, testalja borvörös. A tojó hátoldala 
világos olajbarna, alsó oldala fakóbarna. Röpte hullá-
mos. A téli pintytől sötétebb farcsíkja biztosan megkü-
lönbözteti. Éneke ismétlődő „pirk” madárszavakból áll.

Kedveli az erdőket, bokrosokat, parkokat és kerteket 
is. A fészeképítésnek nagy mestere. A fára vagy bokorra 
épített fészkét zuzmókkal, hernyók és pókok hálóival 
ügyesen álcázza. Repülés közben „pjü-pjü” hangot ad. 
A körzetét (revír) védő hangja minden vidéken más. 
Éneke jellemző. A kínálkozó madárhangokból azokat 
választja, amelyek sajátos faji énekéhez illenek.

Erős, rövid csőre alkalmas a magok feltörésére.
Feltűnően nagy a rokonsága, 450 faj tartozik ide. Eu-

rópában 31 faj honos.
Főként magokat, rügyeket és rovarokat eszik. A fióká-

kat rendszerint rovarokkal eteti, azokat a talajon gyűjti.
Az itt költők egy része télire délebbre vonul, de he-

lyükre északról mások jönnek hozzánk.
Szováta erdős környezetében és a parkokban szinte 

naponta láthatók.
Márton Béla

Ezüstös hangú erdei pinty

Sóvidéki arcképek
2019 szeptemberében Szovátára szervezte táborát a Magyar 

Újságírók Romániai Egyesülete (MURE). Az akkor készült 
interjúkból összeállított Sóvidéki arcképek című kötetet ez év 
július 15-én mutatták be Szovátán. A szervezők (BKE és ön-
kormányzat) és a könyvszerető közönség mellett a kötet szerzői 
közül jelen voltak: Szűcs László, Bögözi Attila, Mészáros Elek és 
Székely Ferenc. Az interjúalanyok közül pedig a sóváradi Biró 
Mónika és korondi Józsa László mellett a szovátai Fekete Ár-
pád, Péter Ferenc, Kuti Dénes, Máté Miklós és Molnos Ferenc.

Szűcs László MURE-elnök, a kötet szerkesztője az előszóban 
így fogalmazott:

„...portrékat igyekeztünk felvázolni az írott szó segítségével és a 
fotós kollégák közreműködésével. Olyan sóvidéki személyiségek-
ről, akik a maguk területén sikeresek, értékteremtőek, ugyanak-
kor közös bennük a szűkebb pátria iránti szeretet.

Így rajzolódtak meg az arcképei a festőművész apának és fiú-
nak, a gazdálkodásban eredményes ifjú sóváradi hölgynek, a vil-
lámcsapástól leégett templomát közösségi összefogással újjáépítő 
plébánosnak, egy a fél várost közelről ismerő tanár úrnak, két 
művészi szinten dolgozó fazekas famíliának, egy a vidék legenda-
kincsét és feldolgozó költőnek, egy elhívatott sportembernek, egy 
politikusból agrárvállalkozóvá lett fizikusnak, a helyi közélet kró-
nikásának s nem utolsósorban a közösségi embernek, aki Szováta 
polgármesteri székéből tovább lépve vezeti immár fél évtizede 
Maros megye önkormányzatát.

Tudjuk, nem csupán ők, az általunk megszólaltatottak nevez-
hetők a Sóvidék arcainak, ám az ők portréi nélküli bizonyosan 
szegényebb, fakóbb lenne a vidékről alkotott képünk.”

Fotó: Fülöp Edmund

Fotó: Fülöp Edmund
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Amikor az inspiráló szót halljuk, au-
tomatikusan az emberekre gondolunk, 
azonban határozottan állítom, hogy akár 
egy megmozdulás, vagy egy tudatos cse-
lekedet is nevezhető inspirálónak. Sőt, ha 
jobban belegondolunk, amikor egy em-
ber inspiráló, akkor ő pont azért az, mert 
úgy cselekszik, hogy az embereknek jó 
példát mutat. 

A júliusi hónaphoz elérkezve el kell gon-
dolkodnunk, inspirálódnunk kell olyan 
emberektől, akik fontosnak tartják a Föl-
dünket és annak egészségét, ugyanis eb-
ben a hónapban van az emberi túlfogyasz-
tás napja, vagyis az „Earth Overshoot 
Day”. A Föld lakossága minden évben 5 
nappal hamarabb, napjainkban  221 nap 
alatt használja el azt az erőforrás-meny-
nyiséget, amelynek egy teljes évre elégnek 
kellene lennie ahhoz, hogy bolygónk a 
normális állapotát megőrizze. Az év hátra-
lévő részében már túlfogyasztjuk a bolygó 
erőforrásait. A koronavírus hatására több 
mint három hetet nyertünk a tavalyi évhez 
viszonyítva, de vajon a folyamat megál-
lítható-e teljesen? Úgy gondolom, hogy 
a válasz igen. Együttes erővel tehetünk a 
Földünk érdekében. 

A különböző közösségi média platformokat görgetve észreve-
hetjük, hogy több olyan ember is létezik, akik teljes mértékben 
tudatosan fogyasztanak, ezzel is hozzátéve kicsit a bolygónk 
megvédéséhez. Ha egy kicsit beleássuk magunkat ebbe a témá-
ba, és elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk tenni a környeze-
tünk egészségéért, több dolgot is figyelembe kell vennünk;

1. A motiváció fontos
Motiváltak kell lennünk akkor, ha egy ilyen dologba vágunk, 

azonban a legfontosabb az, hogy saját akaratunktól fogva ha-
tározzuk el magunkat. Tudnunk és értenünk kell, hogy miért 
fontos a környezetvédelem. Továbbá, figyelembe kell vennünk, 
hogy a tudatos fogyasztás egy hosszú folyamat, ezért nem sza-
bad elveszítenünk a motivációnkat.

2. Kevesebb vásárlás
Valójában nincs szükségünk annyi termékre, mint amennyit 

megvásárolunk. A kevesebb vásárlás egyenlő a fogyasztás csök-
kentésével. 

3. Javítás > Új termék vásárlása
Ami elromlik, az megjavítható. Nem kell feltétlenül mindig az 

elromlott terméket újravásárolni, mert nagy esetben ezeket a ter-
mékeket meg tudjuk javítani, ezzel is csökkentve a fogyasztást.

4. Egyszer használatos eszközök mellőzése
Próbáljuk mellőzni azoknak a termékeknek a vásárlását, amik 

egyszer használatosak. Egy egyszerű példa erre a vászonszatyor 
használata, ami felváltja az egyszer használatos nejlonzacskókat; 
többször használható a zöldségesnél, a ruhaüzletben, a pékség-
ben, vagy egyszerűen akkor, ha elcsomagolunk valamit.

5. Készítsd el!
Ha elfogy valami otthon, nem kell egyből az üzletbe rohan-

ni, hogy megvásároljuk. Rengeteg olyan termék van (pl. koz-
metikumok), amik otthon is előállíthatóak, ezzel is kímélve a 
környezetet, mellőzve a hulladéktermelést.

Egy fogyasztói társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy a 
gazdaság, és a társadalom is a fogyasztás köré szerveződik. 
Szinte lehetetlen belegondolni, hogy évente mennyi hulladék 
termelődik. Ebben mi, a fogyasztók nagyban részt veszünk és 
bele sem gondolunk, hogy ez mennyire káros a környezetünk 
számára. Azonban reménykeltő lehet a fogyasztói társadalom-
ban az, hogy a vásárlók döntései befolyásolják a dolgok menetét. 
Nem vagyunk tehetetlenek; egyedül talán nem sokat tehetünk, 
de a gondolatvilágunkat megmutathatjuk társainknak, ezzel is 
hozzátéve egy jobb jövőhöz. „A tudatosság az első lépés, hogy 
törődni tudjunk a fontos dolgokkal.” – Amerikai fater c. film

Kintzel Anna

Inspiráló
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Ma reggel az egész világ megállt.
Tudod, miért? Mert üres volt egy nyolc-

éves tankja.
Már elkezdődött a tanítási nap, az em-

berek az irodájukban voltak, és dolgozni 
akartam menni, amikor rájöttem, hogy 
a fiam áll a fürdőszobában és törölte az 
arcát. Vártam egy pillanatot, majd meg-
kérdeztem tőle, hogy jól van-e. Köny-
nyes szemmel nézett fel rám, szeméből a 
könnycsepp némán végigfolyt az arcán, 
és megrázta a fejét.

Amikor megkérdeztem, hogy történt-e 
valami, megint megrázta a fejét. Így hát 
leültem a fürdőkád szélére és az ölembe 
vettem. Mondtam neki, hogy időnként 
üresnek érzi magát a szívünk, és hogy 
meg kell tölteni. A mellkasomhoz bújt, 
sírt. És én szorosan átöleltem.

Megkérdeztem tőle, érezi-e, hogy a sze-
retet megtölti a szívét. Bólintott a fejével, 
és a könnyek megálltak. Szorosan tartot-
tam, és megkérdeztem tőle: 

– Elért-e már a szeretett a lábaidhoz? 
Ő elhallgatott, és még szorosabban ölel-

tette magát velem. Megsúgtam: 
– Oké, akkor elvesszük az időt, amire 

szükséged van. A munka most már nem 
számít. Az iskola sem fontos. Ma ez a leg-
fontosabb dolog, oké? Megtöltelek szere-
tettel a peremig. Ez jó? 

Bólintott. Jó ideig szorosan tartottam őt. 
– A szíved most tele van anyai szeretettel.
– Igen – mondta. 
– Látom, hogy csillog a szemed, tele 

vagy a peremig és mosolyogsz!
Lehet, hogy nem vagytok nyolcévesek, 

hanem huszonnyolcévesek vagytok, har-
mincnyolc-, negyvennyolcévesek vagy 
akárhány, de néha mindannyian üresek 
vagyunk belül. 

A napjai annyira tele voltak tanulással és 
erőfeszítéssel, és a kis lelke csak száradt. 

Mindannyiunknak pihennie kell, és 
időt szánni arra, hogy megtöltsük ma-
gunkat jó dolgokkal. Írj egy verset, 
mondj egy imát, élvezd a napsütést, 
hallgasd a dalt, nevess, láss barátokat, és 
öleld meg őket!

Töltsd meg a tankod, állj meg egy pilla-
natra! Ez a napod legfontosabb része !!!!"

(Misty Starr Whittington Robertson)

Márton Károly versei
Tavaszi áldás

Megjött a szarka,
Gyorsan hadarta,
Vágyik már végre
Csirkefalatra,

Mert bizony ezen
A furcsa télen
Semmi sem volt már
Olyan, mint régen,

Nem volt eldobva
Az utcák szélén
Kolbászmaradék
A kenyér végén.

Alig volt hó is,
Meg disznóvágás…
Megjött a meleg:
Tavaszi áldás.

Sziveri János jegyzetfüzetéből

Barbár kezek simogatnak,
Nincsen bennem félelem,
Meg se rezzen a tükör sem,
Ha ráteszem két kezem.

Lehelettel kedveskedek,
Eltorzítja arcomat,
Barbár kezek simogatnak,
S homály fedi sorsomat.

Barbár kezek simogatnak,
Nincsen bennem félelem,
Akkor is megsimogatnak,
Netalán ha könnyezem.

Barbár kezek simogatnak,
Velük élem sorsomat,
Rálehelek a jövőmre,
Homály fedi arcomat.

Arany János piszkozat a Toldiból

Először egy bottal
Mutatja az utat,
Hogy azt jobban lássák,
Felkapott ez rudat.
Vitézek, vitézek –
Sóhajtott fel Toldi –
Megrakott szekerem
El tudnátok tolni?

Elődök üzenete 
– Nagy László

Oh! Oh! Szerelem,
Mint hajós, visszatértél
A túlsó partról.

Horváth Imre

Négy sorba raktam
Örömöm és bánatom
Sziporkázóan.

Márai Sándor

Barátkozom a
Gondolataimmal, mert
Naplóm olvasom.

Versidő 
– Kányádi dedikáció

Félbeszakad a csend,
Eljött a versidő,
Talán egy pillanat,
És valami kitör.

Szobrász-panasz
a hatvanéves KAF-nak

Félbeszakad a csend,
Eljött a versidő,
Talán egy pillanat,
És valami kitör.

József Attila

Gyerekkoromtól
Kuglert szeretnék enni.
Kifogyott áru. 

Farkas Árpád

Gyávák lettünk, mert
Sírhanton gázolunk át.
Apáink arcán. 
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Ezt a kérdést valószínűleg mindenkinek feltették már. Gyer-
mekként talán egyszerűbb is volt válaszolni, hisz a határ a sa-
ját képzelőerőnk volt. Mindenki hercegnő, asztronauta, orvos 
vagy színész szeretne lenni. Fiatal felnőttként ez a kérdés egy 
fokkal trükkösebb, a válasz sokkal bonyolultabb, hisz itt nem 
csak az alapján hozzuk meg az egész életünket meghatározó 
kérdést, hogy mit csinálnánk szívesen. A számításainkba olyan 
új tényezők jönnek be, mint a szakmához szükséges végzett-
ség, fizetés, valamint az egyik legfontosabb: az elhelyezkedés. 
Az utóbbiak valamelyike miatt nincs sok asztronautánk, színé-
szünk vagy épp orvosunk. 

Statisztikánk alapján, a legmenőbb szakmák a 18-30 éves 
korosztály között az informatika, közgazdaság (vagy ehhez 
kapcsolódó szakok) és a marketing/kommunikáció. Jól fizető, 
hangzatos szakmák, de vajon mennyire könnyű elhelyezkedni 
velük városunkban? Mi a helyzet azokkal, akik nem rendelkez-
nek felsőfokú végzettséggel vagy akik sok év külföldi munka 
után hazavágynak Szovátára? Új és változatos munkahelyek 
teremtése városunk vezetőségének a felelőssége, épp ezért hoz-
tunk létre egy adatbázist a helybéli fiatalokkal.

Megközelítőleg 1000 fiatalt csoportosítottunk kor, végzettség 
és lakhely alapján, hogy átfogóbb képet kapva segítsünk elhe-
lyezkedésükben.

Pár hónapnyi kutatómunka eredménye rávilágított nem csak a 
sok, külföldön tengődő fiatalra (évente kb 15-20%), de például 
arra is, hogy sokan, hiába rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, 
nem tudtak elhelyezkedni. A szovátai fiatalok 30-35%-a rendel-
kezik valamilyen egyetemi/posztliceumi végzettséggel, ebből 
5-8% nem tudott elhelyezkedni a diplomájának megfelelő terü-
leten. Ugyanakkor sokan az informatika/egészségügyi egyetem 
elvégzése után nem városunkban, hanem Kolozsváron/Maros-
vásárhelyen telepedtek le. Ezen változtatni szeretnénk, ezért az 
adatbázis alapján létrehoztunk egy facebook csoportot, ahol az 
új állásajánlatokat hírdetjük meg, ezzel egy helyre gyűjtve és 
rendszerezve őket.

Ezúton is kérjük fiataltársainkat, hogy csatlakozzanak cso-
portunkhoz, és ne féljenek válaszolni, ha bárkire is ráírunk 
az interneten, hiszen nincs hátsószándék az érdeklődésünk 
mögött (hol tanulsz, hol élsz, mit dolgozol), mindössze tudni 
szeretnék kortársainkról és segíteni elhelyezkedésükben, ha-
zatalálásukban! 

Baráti üdvözlettel,
Szovátai Ifjúsági Szervezet

SZISZ - szenések

Mi leszel, ha nagy leszel?
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Lábtenisz bajnokság Szovátán
A lábtenisz egy sokak által kedvelt sport, amit terem-

ben és szabadtéren egyaránt lehet játszani. A játékot a 
hagyományos teniszhez hasonlóan játszák egy futball-
labda használatával. A játékosok a kezükön kívül bár-
mely testrészükkel megjátszhatják a labdát, az egyéni 
labdaérintések száma pedig a játékosok számától függ. A 
lábteniszt környékünkön gyakran lábvolénak is nevezik.

A nemzeti-lábtenisz-bajnokság 6-ik fordulója július 
9-e és 11-e között került megrendezésre. A bajnokság 
A csoportjának csapatai ezúttal a szovátai S. Illyés Lajos 
Általános Iskola sporttermében mérték össze tudásukat 
egyéni, páros, illetve hármas mérkőzéseken. 

Hajdu Róbert

A Szovátai Hagyományőrző 15 Mátyás Huszárezred két 
hadnagya – Márton Levente és Máté Miklós – valamint a 
Sárpataki 15 Mátyás huszárezred parancsnoka, Miholcsa 
József alezredes meghívást kapott a Szilágy megyei 
Krasznai 15 Mátyás Huszárezred csapatától. 

A felkérés huszárszablya-vívás tanítására vonatkozott, 
az alapismeretek átadására, például állások, védések, szú-
rások, vágások – hatos vágás, fordított huszárvágás.  

Miholcsa József alezredes a 15 Mátyás huszárezred Er-
délyi csapatok megalapítója előadást tartott a huszárság-
ról, a huszár virtusról, kiállásukról, a huszár becsületről,  
huszártisztességről és a lóról mint a huszár legjobb tár-
sáról.

A napi eseményt egy esti huszár nótázás zárta, hagyo-
mányos citerázással. 

Szablya a kézben

Országos ultra terepfutó bajnokság, 84 km, 3800 szint, 
92% páratartalom, jaj… nagyon meleg, de nagyon meleg!

A 4. hely lett az enyém, megküzdöttem magammal, azaz 
folyamatosan küzdöttem a meleggel. Embertelen volt. 

De jó volt, szerettem. Kicsit csalódott vagyok, 11 perccel 
csúsztam le a 3. helyről, amitől azért boldog lennék, na de 
mindig minden nem sikerül úgy,, ahogy szeretnénk. De 
ettől szép és jó!

Futva
Halljuk és mondjuk, hogy lótás-futás az életünk. Ahhoz ké-

pest viszont eléggé kerekdedek vagyunk. De akiknek tényleg 
futás az élete, azon kevesek közé tartozik Fazekas Bíborka, 
aki napi rendszerességgel fut. Gyakran versenyeken is. 

A legutóbbiról legyen itt egy rövid fészbuk bejegyzése:
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Labdarúgó-Európa-bajnokság

A labdarúgó-Európa-bajnokság (röviden Eb) négyévente 
megrendezésre kerülő labdarúgótorna, amin az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) tagországainak férfi labdarúgó vá-
logatottjai vehetnek részt. Az első tornát 1960-ban rendezték 
Európai Nemzetek Kupája néven, majd 1968-ban az elnevezést 
labdarúgó-Európa-bajnokságra változtatták. 1976-ig mindösz-
sze négy csapat vehetett részt az eseményen, napjainkra ez a 
szám 24-re növekedett. A csapatok mindig előzetes selejtezők 
során kerültek kiválasztásra. A kezdetekben oda-visszavágós 
selejtezők voltak, majd bevezették a napjainkban is érvényes 
csoportkörös selejtezőket.

A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság (röviden Euro 2020) 
a 16. Európa-bajnokság, az UEFA rendezésében. A férfi labda-
rúgó válogatottak számára szervezett eseményt eredetileg 2020 
nyarán rendezték volna meg, azonban a Koronavírus járvány 
miatt 2021-re halasztották. A korábbi Európa-bajnokságokkal 
ellentétben nem volt konkrét házigazdája az eseménynek. Az 
idei évben a tornát 11 európai városban rendezték, köztük Bu-
dapesten és Bukarestben is. Továbbá ez volt az első alkalom, 
hogy a tornán videóbírót is alkalmaztak.

A magyar labdarúgó-válogatott…
A magyar labdarúgó-válogatott legnagyobb sikereit 1938 és 

1968 között érte el. Ebben az időszakban az 1938-as és 1954-es 
labdarúgó-világbajnokságon ezüstérmesként, míg az 1964-es 
labdarúgó-Európa-bajnokságon pedig bronzérmesként zárt a 
magyar csapat. Továbbá az 1952-es, 1964-es, és 1968-as Olim-
pián is aranyérmet szerzett.

Az Izland elleni pótselejtezőn aratott 2-1-es győzelemmel 
Magyarország lehetőséget kapott a 2020-as Európa-bajnok-

ságon való részvételre. A sikeres kvalifikáció után a magyar 
csapat ellenfelei az Eb-n a címvédő Portugália, az aktuális vi-
lágbajnok Franciaország, illetve az exvilágbajnok Németország 
voltak. Leszögezhető, hogy Magyarország az Eb egyik legerő-
sebb csoportjába került, amit a köznyelveben és a médiában is 
többször halálcsoportként emlegettek. Ennek ellenére a magyar 
válogatott derekasan helytállt és a három csoportmérkőzésen 
hozzávetőlegesen 12 percet játszott hátrányban. Annak ellené-
re, hogy a magyar válogatott utolsó helyen végzett csoportjá-
ban, korántsem könnyítette meg ellenfelei dolgát. A portugálok 
elleni vereség után, a francia és német válogatottakkal is dön-
tetlen eredmény született, ugyanakkor mindkét mérkőzésen az 
első gólt és az azzal járó előnyt a magyarok szerezték meg. A 
német válogatott elleni utolsó mérkőzésen a csapat a 84. per-
cig továbbjutásra állt, azonban a német egyenlítést és a 2-2-es 
végeredményt követően nem sikerült továbbjutni az egyenes 
kieséses szakaszba.

A világklasszis válogatottak ellen nyújtott szervezett csapatjá-
ték nem csak a magyar emberek körében keltett nagy visszhan-
got. A nemzetközi sportlapok több ízben írtak a magyarok okos 
játékáról és kemény küzdelméről. Az biztos, hogy a magyar vá-
logatott emelt fővel távozhatott az Európa-bajnokságról, mivel 
odaadásukkal és szervezett játékukkal megállták helyüket a tor-
na egyik legerősebb csoportjában.

Az Eb-n nyújtott teljesítmény után bizakodva várhatjuk a 2022-
es világbajnokság selejtezőinek folyatását, ahol a magyarok az an-
gol válogatott ellen is pályára lépnek úgy, hogy az idei év nyarán 
megmutatták, egyetlen válogatott sem veheti félvállról őket.

Hajdu Róbert
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – NA, AKKOR GYERE, HAMAR SZÁLLJUNK FEL A BUSZRA!

Vass ez évi szovátai  üdü-
léséből nem túl vidáman tér 
haza. Kovács kartárs kíván-
csian kérdezi:

– Milyen volt a nyaralás?
– Borzalmas, egész végig 

esett az eső.
– (folytatás a Poén 1-ben 

és a Poén 2-ben)
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