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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek:

Önkormányzati
határozatok
35/ 21.04.2021-es sz Határozat
– Szováta Város helyi költségvetésének jóváhagyásáról a
2021-as évre;
36/ 21.04.2021-es Határozat
– a 2020-as évi költségvetési
többlet felhasználásáról;
37/ 21.04.2021-es Határozat
– a tanárok útiköltségeinek
elszámolási jóváhagyásáról
a „Domokos Kázmér” Technológiai Líceumban és az „S.
Illyés Lajos” szovátai Gimnáziumon belül;
38/ 21.04.2021-es Határozat
– a Bekecs negyedben található G2/3 számú ANL-lakás
bérleti adómentességének jóváhagyásáról;
39/ 21.04.2021-es Határozat
– az „Ecolect Maros” Egyesület alapszabályzat módosításának jóváhagyásáról;
40/ 21.04.2021-es Határozat
– Szováta város közterületéhez tartozó két ingatlanterület egyesítéséről szóló
kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról;
41/ 21.04.2021-es Határozat
– Szováta város erdejéből betakarított állófa referenciaárának
jóváhagyásáról az árverés tárgyát
képező egyes tételek kikiálltási
árának megállapítása céljából;
42/21.04.2021-es Határozat
– Szováta Város területén
található egyes ingatlanok
értékelési jelentésének jóváhagyásáról;
43/ 21.04.2021-es Határozat – Szováta Város „Vízellátási
és csatornahálózat-bővítése” c.
munkára vonatkozó műszaki

Gherman Anastasia
(szülei: Gherman Adrian Laurențiu és
Jánoska Anita);
Biró Hanna Beáta
(szülei: Biró Szilárd és Biró Lídia);
Laczkó Balázs Zsolt
(szülei: Laczkó Zsolt és Nagy Kinga Teréz);

Házasságot kötöttek:

László Attila (Bekecs ltp. D/8 szám)
– Szabó Mária (Bekecs ltp. D/8 szám);
Péter József Loránd (Illyésmező 87 szám)
– Szőcs Apollónia (Illyésmező 72 szám);
Polotca János Róbert (Fenyő utca 20 szám)
– Farkas Júlia Dorottya (Hosszú utca 21
szám);
Bartha József (Templom utca 9 szám)
– Fekete Réka (Marosvásárhely);
Puskás Levente (M. Eminescu ltp.N3/1
szám)
– Fodor Andrea (Május 1 utca 6 szám);
Gábor Róbert (Vadász utca 1/C szám)
– Gábor Margit (Vadász utca 1/C szám);

dokumentáció jóváhagyásáról;
44/ 21.04.2021-es Határozat
– Szováta Város sportbázisának szervezéséről és működéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról;
45/ 21.04.2021-es Határozat
– a HCL nr.4/05.01.2017-es,
HCL. nr.28/2017-es illetve
HCL nr.107/31.08.2017-es
tanácshatározatban elfogadott, a városi utcák modernizálására készült terv aktualizálásáról;
46/ 21.04.2021/es sz. Határozat
– a HCL 96/09.08.2018-as tanácshatározattal elfogadott a
városi utcák modernizálására
készült terv kivitelezéséhez
szükséges kellékek biztosításáról;

Elhunytak:

Tóth Adalbert
(sz. 1946) - Sómező utca 82 szám;
Török Sándor
(sz. 1943) – M. Eminescu ltp. D2/18 szám;
Biró Erzsébet
(sz. 1944) – M.Eminescu ltp. N1/10 szám;
Kalányos Irén
(sz. 1943) – Kurta utca 1/A szám;
Nașca Petru
(sz. 1931) – Mester utca 1 szám;
Bokor Erzsébet
(sz. 1928) – Illyésmező 122 szám;
Szabó János
(sz. 1928) – Petőfi S. ltp. J1/5 szám;
Simon Attila
(sz. 1971) – Petőfi S. ltp. G2/13 szám;
Hegyi Margit
(sz. 1934) – Bekecs ltp. E/6 szám;
Csiszér Emese
(sz. 1976) – Mester utca 8/A szám;
Gulyás Attila Béla
(sz. 1951) – M. Eminescu ltp. I1/15 szám;
Szőcs Ernő
(sz. 1958) – Kopac 36 szám;
Császár Elvira
(sz. 1927) - M. Eminescu ltp D2/24 szám;

Ne játszunk a tűzzel!
Felkérjük a tisztelt lakosokat, hogy tegyenek meg minden
óvintézkedést a tűzesetek okainak kiküszöbölésére, amelyek súlyosan veszélyeztetik a saját, a szomszédok háztartását, valamint súlyos károkat okozhatnak az erdőkben és
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;
- gyerekek tűzzel való játéka;
- a véletlenszerűen eldobott égő gyufa, égő cigarettavég;
A tarlók, szárazfüvek, növényi maradványok égetése szigorúan csak a tűzvédelmi szabályok betartásával, a tűzveszélyes munka végzésére feljogosító engedély beszerzése és
az önkéntes katasztrófavédelmi szolgálat előzetes értesítése
után történhet!
Ezen előírás be nem tartását, az 537/06.06.2007-es számú
kormányhatározat értelmében 2500 lejtől 5000 lejig terjedő
pénzbírsággal büntetik!

administrație publică locală
Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 35/ 21.04.2021
– cu privire la rectificarea
Bugetului Local al Orașului
Sovata, pe anul 2021;
Hotărârea nr. 36/ 21.04.2021
– cu privire la utilizarea
excedentului bugetului local rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului
2020;
Hotărârea nr. 37/ 21.04.2021
– privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din
cadrul Liceului Tehnologic
„Domokos Kázmér” şi Şcoala Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 38/ 21.04.2021e
– privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafața locativă cu
destinație de locuință ANL,
situată în Sovata, cart.
Bekecs, bl. G, sc.2, ap.3,
având ca titular de contract
pe numita Szasz Erika;
Hotărârea nr. 39/ 21.04.2021
– privind aprobarea modificării Actului Constitutiv
și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară
„ECOLECT MUREŞ”;
Hotărârea nr. 40/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea
documentației
cadastrale
de alipire a două imobile
aparținând domeniului public al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 41/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea
preţului de referinţă al ma-

sei 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. 42/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unor
imobile situate în Orașul
Sovata;
Hotărârea nr. 43/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea
documentației tehnice faza
SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare
menajeră în Orașul Sovata,
județul Mureș”;
Hotărârea nr. 44/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Bazei Sportive din Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 45/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea
Devizului general actualizat
pentru obiectivul de investitii
„Modernizare străzi urbane
în oras Sovata”, aprobat prin
HCL nr.4/05.01.2017,HCL.
Nr.28/2017, respectiv HCL
nr.107/31.08.2017;
Hotărârea nr. 46/ 21.04.2021
– cu privire la aprobarea
instrumentării proiectului
„Modernizare străzi urbane
în oraș Sovata”, aprobat prin
HCL 96/09.08.2018;
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Să nu ne jucăm cu focul!
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.

Primăria orașului Sovata
atrage atenția că curățarea
trotuarelor care se învecinează cu proprietățile caselor,
întreținerea șanțurilor și asigurarea drenajului este responsabilitatea locuitorilor!
Amenajarea și curățarea
trotuarelor și șanțurilor care
se învecinează cu imobilul
este o sarcină aferentă locu-

itorilor imobilelor. Începeți
lucrările cât mai curând
posibil din cauza ploilor
abundente de vară și a posibilelor inundații! Vegetațiile
(buruieni, arbuști etc.) și alte
resturi trebuie îndepărtate
din șanțuri, iar apa trebuie
să curgă liber.
Nerespectarea acestui lucru va duce la sancțiuni!

Stimați cetățeni!
Vă aducem la cunoștință,
că s-a terminat transportul deșeurilor rezultate din
curățirea de primăvară
în orașul Sovata, în cadrul
căreia au fost transportate
cca. 72 tone de deșeuri.

Pe
această
cale
vă
mulțumim pentru cooperare și pentru respectarea programului menționat!
În aceași timp vă atragem
atenția că cei care scot gunoiul în afara programului vor
fi amendate!!

Stimați cetățeni ai orașului
Sovata!
Pe această cale vă aducem la cunoștință că între
10 mai – 31 iulie 2021 se
desfășoară Recensământul
General Agricol în orașul
Sovata. Scopul recensământului este furnizarea datelor
statistice complexe necesare
fundamentării programelor

și politicilor agricole și de
dezvoltare rurală.
Culegerea
acestor
informații pe plan local va
fi realizată de colegii noștri,
respectând regulile epidemiologice actuale. Vă rugăm să
colaborați cu colegii noștri
pentru a le ușura munca lor!
Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și cooperare!

Executarea arderilor resturilor vegetale, a gunoaielor,
deșeurilor și miriștilor se face
cu respectarea prevederilor
legale, numai pe baza permisului de lucru cu foc, și după
ce a fost anunțat în prealabil
serviciul voluntar pentru
situații de urgență al orașului.
Cei care provoacă astfel de
incendii vor fi sancționați cu
o sumă între 2500 și 5000 lei.
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aktuális

Fülöp László Zsolt polgármester Szováta 2021. évi költségvetéséről
Az áprilisi tanácshatározattal elfogadtuk Szováta város önkormányzatának 2021-es költségvetési tervezetét, amely egy rekord összegű költségvetési. A város életében először a tavaly sikerült átlépni az 50 millió lejes költségvetési lélektani küszöböt.
A tavaly decemberi tanácshatározattal 52 millió lejjel zártuk a
bevételi oldalon a költségvetési tervünket. Azóta természetesen
történtek elszámolások, kifizetések, de hála istennek sikerült új
finanszírozási szerződést is aláírni, így az idén áprilisban 52 286
000 lejes költségvetéssel indulunk neki a 2021-es évnek, melyből, sajnos, négy hónap (az országos költségvetés késése miatt)
költségvetés nélkül telt el, így a hátramaradó nyolc hónap áll a
rendelkezésünkre a beruházások finanszírozására, illetve elvégzésére. Természetesen ezt befolyásolja az időjárás is, tehát a tél
beálltával a munkálatok leállnak, úgyhogy valójában a kültéri
munkálatok elvégzésére a legjobb esetben is hat hónapunk van.
No de hát így megyünk neki az új költségvetési évnek.
És akkor egy picit részletesen, hogy miből is tevődik össze ez
az 52 286 000 lej. Hát a bevételi oldalon 18 591 000 lej az, ami a
város bevétele. Itt beszélünk 6 714 000 lej személyi jövedelemadókból befolyó összegről, 10 840 000 lej különböző adók és
illetékekből befolyó összegről, és még a visszaosztásokból 437
000 lejről, illetve a megyei visszaosztásból 600 000 lejről. Hát
ebből tevődik össze a költségvetésünk, amit részletesen még
úgy lehet bontani, hogy ÁFA visszaosztásból és különböző központi költségvetési tételekből 3 298 000 lej, a központi költségvetésből 4 426 000 lej – ebben szociális támogatások (67 000
lej), az óvodának a fejlesztésére még a hátralévő összeg, ami 3
437 000 lej, a szakadáti hídnak az elszámolása, amit Szováta önkormányzata önrészből kifizetett, de pályázati keretből ezt még
vissza kell kapjuk, ez 404 000 lej, a karanténozottak a költségeire
a tavaly számottevő összeget költöttünk, ezt is visszaigényeltük,
folyamatosan fizeti a központi költségvetésből az állam vissza,
itt is még van egy összeg. Ami a nagyon nagy összeg a költségvetésünkben, az uniós pályázatokból származik, ami 25 971 000
lej. Ebbe tartozik az amfiteátrum, amihez május folyamán nekifognak (6 250 000 lej), még a 13 utcának a korszerűsítéséből
elszámolásra hátra van 5 551 000 lej, aláírtuk a finanszírozást a
városközpont és a multifunkcionális kulturális termünk kialakítására, ez meg 14 000 000 lejes nagy projekt.
Hát ebből tevődik ki az ez évi költségvetésünk.
Amit nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az 52 milliós költségvetésből a beruházás az 36 071 000 lej. A szakértők
azt tartják, ha egy város költségvetésének 30% marad beruházásokra, az azt jelenti, hogy a város dinamikusan fejlődik. Hát
itt nálunk ez az arány, hál’ istennek, meghaladja a 70%-ot. Reméljük, hogy ezt tudjuk tartani továbbra is. Ez csak úgy lehet,
hogyha különböző alapokból pályázunk. Tessenek csak elképzelni, hogy a bevételi oldalon ez a 18 591 000 lej, ez éppen csak
fedezné az éves fenntartási költségeinket. Magyarán nagyonnagyon kevés pénz maradna –1 000 000 lej alatt – beruházásokra. Ahhoz képest 36 000 000 lej jut most. Nagyon számít ez
az összeg. Hát ebben a 36 000 00-ban nagyon sok olyan olyan
beruházás van, aminek a kivitelezése elkezdődött.

Itt megemlítem, hogy tart a 13 utca aszfaltozására készült projekt kivitelezése, amely a nyár folyamán lesz befejezve.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan több beruházás is kifolyik.
Folytatjuk az önkormányzat épületének felújítását, amit ütemezetten végzünk évről évre. Próbáljuk igazán méltóvá tenni a
szerepéhez, ahogyan ki kell nézni egy ilyen épületnek.
Felsőszakadátban a vasúti átjárón túli részen, ahol még nincs ivóvízhálózat, ívóvizet akarunk juttatni az embereknek. A hálózatbővítés terve elkészült, a költségvetésben erre elkülönítettünk pénzalapot.
Május folyamán nekifogunk a kivitelezésének. Meggyőződésünk,
hogy egy nagy hiányosságot fogunk ezzel pótolni településünkön
nemcsak higiéniai, de tűzbiztonsági szempontból is.
A víz- illetve csatornahálózat felújítása készül nevezetesen a városnak azon a részein, ahol elavult már a vízhálózat, vagy nem volt
csatornahálózat. Erre készítettünk egy elég nagyméretű tervet,
amellyel szeretnénk pályázni különböző alapokból pénzösszeget.
Azokban az utcákban, ahol elmaradott eddig az aszfaltozás,
készítettünk egy nagyméretű aszfaltozási tervet 23 km nagyságrenden, amelyre hogy ha sikerül pályázati fedezetet nyernünk,
akkor elmondhatjuk hogy Szovátán minden utca aszfaltozott.
Ehhez van igazítva a vízhálózati terv is.
Ott van ugye az illyésmezői aszfaltozási terv, amelyiken három híd van. Ez már egy jó ideje le van téve a fejlesztési minisztériumban. Várjuk, hogy ebben a kormányzati ciklusban
milyen alapok nyílnak meg, és reménykedünk, hogy sikerül
pénzforrás nyernünk rá.
Hát ezekkel készültünk, ezekre várunk finanszírozást, hogy
még e mandátum alatt rendbe tehessük – ahol kell, víz- és csatornahálózattal is –, leaszfaltozzuk az utcákat.
Pénzösszegek vannak továbbra is elkülönítve a város tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének tisztázására, telekelésre, valamint tervezési költségekre, mert ameddig ezek nincsenek tisztázva, s nincs tervdokumentáció, gyakorlatilag nem
lehet pénzforrásokat bevonni a településünkre. Úgyhogy ezt a
munkát folytatni kell.
Természetesen a beruházási listán szerepelnek olyan tételek,
mint például az Eminescu lakótelepi játszótér gumiszőnyeggel
való ellátása. Az első gumiszőnyeges játszóteret a Medve-tó partján, a következőt a déli óvoda udvarán, a harmadikat a Petőfi lakótelepen vehették használatba a gyerekek. Most ez következik.
Május végére van betervezve végső átadása a kisállomási óvodának. Ezzel megint egy nagy megvalósítás történik a településünkön.
Ezek azok a beruházások, amelyekkel szebbé, élhetőbbé fogjuk tudni tenni a településünket. Amikor elfogadtuk ezt a költségvetési tervezetet, én a kollégáimnak jó egészséget kívántam,
mert egy dolog a pénzt megszerezni, de a következő nagy feladat ezt gazdaságosan, okosan, és minőségi munkára elkölteni.
Hát én kívánok mindnyájunknak – és nem csak a kollégáimnak, de minden szovátai lakosnak jó egészséget ebben a nehéz
időszakban, amikor többször a világjárvány miatt különböző
megszorításokat kell elszenvednünk! És reméljük, hogy a most
kivitelezésre kerülő beruházásaink eredményeit, hamarosan
immár restrikciók nélkül tudjuk élvezni.

aktuális
Hivatásos nevelőszülőket
keresnek
A Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság olyan nevelőszülőket toboroznak, akik
szeretik a gyerekeket, családban élnek és úgy érzik, hogy
hivatásként tudnák folytatni
a gyereknevelést. Az európai
szociális alapból támogatott
TEAM-UP projekt keretében
évente alkalmaznak olyan személyeket, akik munkahelyet
keresnek és szívesen vállalnák
otthoni „munkában” egy vagy
két, hétévesnel kisebb gyerek
nevelését.
Jelenleg Maros
megyében több mint kétszáz
pótszülő négyszáznál több
gyermeket nevel.
A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság azon
személyek jelentkezését várja,
akiknek már van szülői gyakorlatuk, szellemileg és fizikailag is egészségesek, megfelelő
lakhatási körülményeket tudnak biztosítani a gyerekeknek,
valamint büntetlen előéletűek.
Részletes tájékoztatást a hivatásos nevelőszülői munkakörről a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság épületében (Marosvásárhely, Trébely utca 7.
szám alatti C épület első emeletén található 20-as teremben)
vagy a 0265-213-512-ös telefonszámon igényelhetnek.
Az érdeklődőkkel megismertetik a pótszülővé válás feltételeit, ingyenesen biztosítják számukra a szükséges pszichológiai
és szociális felmérést, elemzik
az egészségi állapotra, anyagi
helyzetre, valamint a lakhatási
körülményekre vonatkozó iratokat. Majd azok, akik eleget
tesznek a feltételeknek, ingyenes
felkészítőn vesznek részt, mielőtt
hivatásos pótszülőkké válnának,
az igazgatóság munkaszerződést
köt velük, és elhelyezik náluk a
gyermekeket.

DGASPC Mureș angajează asistenți maternali
profesioniști
Direcția
Generală
de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș demarează activitățile de recrutare,
selecție și evaluare în vederea
angajării de asistenți maternali profesioniști.
Persoanele care au nevoie
de un loc de muncă la domiciliul personal, doresc să
îngrijească 2 copii cu vârsta
între 0 şi 7 ani, au o familie,
experienţă de părinte, sunt
sănătoase, deţin o locuință
proprietate personală corespunzătoare, fără înscrieri în
cazier judiciar/certificat de
integritate, pot avea profesia
de Asistent maternal profesionist.
Persoanele doritoare pot
solicita informații la sediul
instituției din Târgu Mureș,
strada Trebely, număr 7, corp
C, camera 20 la Serviciul
asistență maternală profesionistă, sau prin telefon, la numărul 0265-213.512.
La sediul instituției le oferă gratuit toate serviciile
inclusiv informare privind
profesia de asistent maternal profesionist, servicii de
evaluare socială, analizarea
documentelor doveditoare
depuse de persoane privind
starea de sănătate, situația
materială, starea locuinței și
asigurăm pregătirea profesională la cursul de pregătire
inițială în domeniu. După
absolvirea cursului persoanele pot fi angajate ca asistenţi maternali profesionişti
ai Direcţiei cu contract de
muncă şi vor putea primi copii in plasament.
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Consiliul Local Oraș Sovata
anunță concurs de proiecte în
domeniul culturii, păstrării
tradițiilor populare, pentru
organizații cu activitate în domeniile amintite. Ghidul solicitantului și formularele necesare depunerii proiectului de
finanțare pot fii solicitate la
Sediul UAT Oraș Sovata. Data
limită de depunere a proiectelor este 15 iunie 2021. Cei
interesați se pot adresa Aparatului executiv al Primarului,
Sediul Orașului Sovata, la nr.
tel. 0762254729.
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Szováta Város Önkormányzata, a 2021. évi helyi költségvetés
terhére támogatást nyújt Szováta
város területén vagy lakóit, mint
célcsoportként vagy kedvezményezettekként érintő programok
megszervezéséhez. A támogatott tevékenységi területek: közművelődés, hagyományőrzés. A
támogatás elnyerésének módja
pályázat benyújtása a Városházán igényelhető kiírás és dokumentáció szerint. A pályázatok
benyújtási határideje 2021. június 15. További információkat
0762254729 telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

Lakossági felhívás
Szováta Város Önkormányzata felhívja a város lakóinak figyelmét, hogy szíveskedjenek gondoskodni az
ingatlanokkal határos járdák
tisztításáról, az árkok karbantartásáról és a vízelvezetés
biztosításáról.
Az ingatlanokkal határos
járdák, árkok rendezése, tisztítása lakossági feladat. A
munkálatok mielőbbi megkezdése a heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt
FONTOS! Az árkokból az oda
nem való növényzetet (gazok,
cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, valamint
a víz szabad útját biztosítani
kell.
A munkálatok elmulasztása
büntetéssel jár!

Felhívjuk a tisztelt szovátai
lakosság figyelmét, hogy május 10-e és július 31-e között
zajlik az országos mezőgazdasági összeírás Szovátán,
amelynek célja olyan komplex
adatokat összegyűjteni, amelyek nélkülözhetetlenek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
programok megalapozásánál.
Az adatfelvételt kollégáink
végzik településünkön, betartva a jelenlegi járványügyi
helyzetre vonatkozó szabályokat.
Tisztelettel felkérünk mindenkit, hogy szíveskedjenek
együttműködni kollégáinkkal, megkönnyítve ezáltal
munkájukat!
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük!

Lejárt a tavaszi nagytakarítás!
Tisztelt szovátai lakosság!Tájékoztatjuk Önöket, hogy lezajlott
az idei tavaszi nagytakarítás, amely során több, mint 72 tonna
ágnyesedéket, háztájéki hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el kollégáink.
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek az együttműködést, és a meghirdetett program tiszteletben tartását, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az utólag kitett hulladékot NEM
SZÁLLíTJUK EL!
A PROGRAMON KíVÜL KITETT HULLADÉK
BŰNTETÉST VON MAGA UTÁN.
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aktuális

146 éves a Medve-tó
A Medve-tó születésnapja:
nem a saját szülinapunk, de
mégis a miénk.
Számon tartjuk azt, hogy éppen hány éves, legalább egyszer körbe sétáljuk, vagy nyáron fürdünk benne. Lassan
két éve erről szól a Medve-tó
ünneplése.
Azonban megemlékezhetünk másképpen is: a történelem felidézésével.
De mi mindent tudunk helyi
emberként erről a természeti
csodáról, a kezelési részlegről,
vagy arról, hogy miként maradt fent?
Előzmények
A Medve-tó helyén az évszázadok folyamán számos
heliotermikus tó keletkezett,
majd tűnt el a gátak átszakadásával, ponor (víznyelő) kidugulásával. Ilyenek voltak a Horka-, Feneketlen- és a Jordán-tó
is (utóbbi 1710-ben jelent meg
és 1851-’52 között tűnt el).
A Medve-tó kicsivel több
mint húsz évvel a Jordán-tó eltűnése után 1875-1881 között
keletkezett, és 2019-től a világ
legnagyobb heliotermikus tavaként tartják számon. Azonban csak húsz évvel keletkezése után vált népszerűvé.
Alsó és Felső fürdő
A mai Géra csorgó mellett
számtalanszor
elmegyünk,
sőt, a káposztát is ősszel abból
a sósvízből tesszük el. Azonban az már kevésbé köztudott,
hogy volt egy Géra-fürdő, ami
a város számára a gyógykezelés kezdetét jelentette. Ezt a
Sós-árokban építették ki, ami
Veress József nevéhez fűződik.
Gyakorlatilag ő teremtette meg
a fürdőéletet Szovátán. Ezt
kezdetben a Géra-fürdőtelep
kialakításával, majd a Fekete-

tó engedélyeztetésével érte el.
Biztosan mindenki számára
ismert az S. Illyés Lajos név,
ha másról nem is, de az „egyes
iskoláról” biztosan. A tanintézmény a nevét Sófalvi Illyés
Lajos földbirtokosról kapta,
aki felismerte az „új tó” adta lehetőségeket. 1894-ben a Medve-tó partjára villát építtetett,
és megszerezte a fürdőengedélyét. Sófalvi Illyés Lajos volt
az a személy, aki hivatalosan
1900-ban megalapította FelsőSzovátát. Kezdetben a Medvetavat is Illyés-tónak nevezték.
Amíg a Felső-fürdőtelep folyamatosan fejlődött, villákat
építettek, majd az utat is elkészítették, addig az Alsó-fürdőtelep Veress József halála után
hanyatlani kezdett. 1905-1914
között Szováta Magyarország
egyik legnépszerűbb fürdőjének számított.
Háborúk kora
Ezt a sikerességet az első világháború törte meg. Katonák
lepték el a várost, akik a Fürdő-

telepen számtalan kárt okoztak.
Ekkor égett le Illyés Lajos tó
parti fürdőháza is. Sófalvi Illyés
Lajos 1925-ben a fürdőt a Nemzeti Parasztpártnak adta el. A
háború után újabb csapás érte
Szovátát, ugyanis magyar vagy
zsidó tulajdonosaiktól az 1926os földtörvény miatt 41 villatelket sajátítottak ki. Ezt követően
alakult meg a Szovátai Fürdővállalat Részvénytársaság. dr.
Marius Sturza főorvos a fürdőtelep egészségügyi főfelügyelője
a várost Románia legmodernebb fürdőhelyévé emelte.
A Medve-tó melletti kezelőrészleg 1926-1937 között
épült. A két világháború között az tette híressé a várost,
hogy a román királyi család
rendszeresen itt nyaralt.
A második világháború
után, 1947-’48 között a vasfüggöny következtébe minden
kártérítés nélkül Szovátafürdő
magánvilláit állami tulajdonba helyezték. Az ötvenes években az államosított épületek
nagy része az Egészségügyi

Minisztériumhoz tartozott.
1974-ben készült el a Szováta
Szálló, az első modern hotel a
városban, három évvel ezután
a Bükk Szálló munkálatai is
befejeződnek. 1983-ra megépül a Fenyő hotel is.
A rendszerváltás után kezdődött a reprivatizáció és privatizáció. 2001-ben a Danubius megszerzi a három nagy
hotel tulajdonjogát.
A történelem síkján el is jutottunk a mai naphoz. Amikor
turisták százai jönnek meglátogatni kicsiny kis városunkat. Abból építkezünk amink
van, a megmaradt villákat felújítjuk, a megmenthetetleneket lebontjuk. Valahányszor
elsétálunk a telepen történelmünkön megyünk keresztül.
Hiszen valamikor Veress József, és Sófalvi Illyés Lajos is
épp ott jártak, terveztek, építettek, s azon gondolkodtak,
hogyan hagyjanak egy olyan
hagyatékot, ami közel 150 év
után is fennmarad.
Farkas Júlia

aktuális
A 2021 – 2027-es időszakra készülő
településfejlesztési stratégiájáról
A stratégia tulajdonképpen nem más, mint cselekvések egy hosszabb távú terve
egy illetve több cél elérése érdekében. Ha már kitűztünk különböző célokat, megtervezzük, miként érhetjük el azokat.
Egy település fejlesztési stratégiáját immár nem csupán helyi vagy országos viszonyokhoz igazítjuk, hanem uniós ciklusokhoz is kötjük, hiszen ciklusról ciklusra változnak a hangsúlyok, a lehetőségek. A településfejlesztési stratégia olyasféle
a maga területén, mint a jogalkotásban egy alaptörvény, abban az értelemben,
hogy egy viszonyítási alap. Nem lehet szembemenni vele. Ezért fontos, hogy széleskörű, sok mindenre kiterjedő legyen. Elsősorban a célok kitűzésében, pontos
megfogalmazásában, hiszen magunk is lépni csak úgy tudunk feléjük, ha világosan látjuk, merre kell mennünk. Egy-egy célhoz sok-sok kis lépés vezet el, s
az irányt mindvégig tisztán látnunk kell. A mindig újrateremtődő napi gondok
sűrűjében sem szabad megfeledkezni ezekről.
Mindenek előtt pontos helyzetértékelésre van szükség, aztán jól megnézni, hogy
mi a helyi közösségi érdek és mik a prioritások. Nem csupán uniós pályázati lehetőségekre kell figyelni, a helyi erőforrásokra is kell alapozni. Nem könnyű úgy
lenni trendi a fejlesztésekben, hogy azért a helyi jelleg, a helyi érték se vesszen el.
Molnos Ferenc

Szováta településfejlesztési stratégiájáról Fülöp László
polgármester így beszélt:
„Elfogadása előtt egy település stratégiai tervét közvitára bocsátják. Szováta Város
stratégiai terve a az önkormányzat honlapján bárki által elérhető, megtekinthető.
Bárki tehet észrevételt, javaslatot kiegészítésre. Az önkormányzat
képviselőtestülete
mindezeket majd megvitatja,
s amennyiben ésszerűnek találja, egyiket, másikat belefoglalhatja a
végső változatba.
Lehetőséget kívántunk teremteni arra,
hogy mind a magán-, mind pedig a közszférában lehessen pályázni. Tudjuk, jól,
hogy a pályázati tengelyeknél nagyonnagyon fontos szempont, hogy a település fejlesztési stratégiájában benne van-e.
Természetesen a fő célunk az, hogy
egy élhető dinamikusan fejlődő fürdőtelepülés maradjunk, és akkor ehhez
hozzá kell rendelni a többi szükséges
intézkedést, hogy a fiataljaink itthon
maradjanak, családvállalás legyen, a
gyerekeknek oktatás. Szerethető legyen nem csupán a turisták, de minden
szovátai lakos számára, függetlenül attól, hogy vállalkozó vagy éppen alkal-
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Koronavírus
Világ legkisebb paránya
rútul reánk rontott,
s feltett a legendás i-re
egy hatalmas pontot.
Radírozzák jobbról, balról,
felülről, alulról,
míg az óriásfolttá nőtt pont
le-leszáll a falról.
Lévén immár oda festve,
ördögként ijesztget,
hullámvölgyből hullámcsúcsra
rángatja a Földet.
Föld lakója ámul-bámul,
mit is higgyen róla?
Eredetének, végének
ki a megmondója?
Megmondóból nincsen hiány
– amúgy általában –,
megmondják, hogy mi lakozik
benned s fűben, fában.
Nyugtázzák, hogy túl vagyunk már
annyi csatán, harcon...
............................................
(A csodálatos marsjáró
most landolt a Marson.)
Németh János

mazott. De mindenképpen mindenki
megtudja kapni azt a lehetőséget, tud
dolgozni, tud élni és hasznos tud lenni
a társadalom számára.
Százharminchét pontot fogalmaztunk meg. Megpróbáltunk mindent
belefoglalni. nagyon-nagyon sok terv
van megfogalmazva ötlet szintjén úgy
infrastrukturális beruházások, mint
környezetvédelem szintjén, minden,
minden, ami szükséges, hogy igazán
tudjuk tartani a lépést és megtartsuk
azt a hírnevünket, amire mindenképpen rászolgált Szováta, és ezáltal minél
jobban tudjunk fejlődni.
Ötletek már korábban felmerültek,
amelyek az előző stratégiai tervben
nem voltak benne.”

Örök
Az idő csak teszi a dolgát,
és elsimít minden zivatart,
megadásra buzdítaná a szívem,
de éppen az, mi fogva tart.
Furcsa az angyali haragom,
ahogy magamból olykor kitörök,
most már tudom, te teszel jobbá,
s így leszek én általad örök.
Csiki Melinda
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inspiráló

Tortába zárt művészet
Vallástól függően a nyugati kultúra nagy része ünnepli a születésnapokat, ám ami sosem maradhat el, a torta. Ez jó esetben
az ünnepelt személy kedvence, feldíszítve gyertyával. Megrendelhetjük, otthon megsüthetjük, de vitathatatlan, hogy elengedhetetlen része a születésnapi ünneplésnek.
A születésnapi torta eredetéről több
elméletet ismerünk;
az egyik szerint az
ókori görögöknél
kezdődött a tortakészítés, akik Artemisznek, a Hold
istennőjének készítettek mézes süteményeket, vagy kenyeret, melyeknek
félhold alakjuk volt.
A másik elmélet
szerint a születésnapi torta a középkori
Németország hoz
kapcsolódik. A kisgyerekek születésnapját Kinderfestnek nevezték. Ekkor a fiatalok számára tortát
készítettek és fontosnak tartották, hogy élvezhetőbb és érdekesebb legyen, ezért rétegezték és az alapanyagokon is változtattak, cserélgetették őket.
Napjainkban a torta az egyik alappillére bizonyos ünnepeknek.
Ebből kifolyólag a külcsín és az íz egyre fontosabbá vált, szinte
már művészetnek is nevezhetjük a torták elkészítését. A szovátai
Béres Zsanett, aki gyerekkora óta foglalkozik a torták elkészítésének művészetével, elmesélte nekünk, hogy hogyan és mikor
kezdett bele hobbijába, amit évek óta
élvezettel folytat.
Zsanett már kiskora
óta szeret a tortakészítéssel foglalkozni
„Mindig is szerettem, nem emlékszem pontosan mikor sütöttem életem
első tortájat, de nagyon kicsi lehettem.
Nyilván nem segítség nélkül készült
el. A testvéremmel
régebben
mindig
együtt
sütöttünk
így az első torta is
együtt készült, talán

édesanyánk születésnapjára vagy valami ilyesmi.” Ez után arról beszélt, hogy ki volt az, aki a legnagyobb segítséget nyújtotta
számára: „Teljesen egyedül hobbi szinten 15-16 évesen kezdtem
sütni. Anyukám cukrásznak tanult és dolgozott is laborban, így
nagyon sokat segített az ő tudása. Viszont sokat tanultam különböző videókból és előszeretettel vásárolok ilyen témában könyveket is. Nemrég részt vettem egy kisebb cukrász tanfolyamon is.”
A kreatív hobbik egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek,
köszönhetően számos pozitív tulajdonságuknak. Zsanett kiskora óta érzi, hogy a tortakészítésben tud kiteljesedni: „Pontosan
nem tudom, de amióta emlékszem ezt szeretném. Mindig örömöt
lelek benne, és a végeredmény mindig büszkeséggel tölt el. Közel
áll hozzám a művészet, és a tortakészítésben ezt teljesen ki tudom
élni, minden torta egy-egy alkotás számomra. Ez az egyik kedvenc
időtöltésem.”
Továbbá arról mesélt, hogy jelenleg
számára az iskola
élvez előnyt szenvedélyével szemben:
„Próbálok annyi időt
rászánni a tortakészítésre, amennyit
csak tudok. Nagyon
szeretek ezzel foglalkozni, de most nem
ez élvez prioritást,
első sorban az érettségi a fontos most,
utána majd sütök,
amennyit csak tudok.” Ezután terveiről beszélt a jövőre
nézve: „Sose volt
kérdés hogy ezzel szeretnék majd foglalkozni hosszú távon is. Meg
akarom tanulni minden csínját-bínját a tortakészítésnek és figyelmet fordítani rá, nem csak hobbi szinten űzni.”
A legtöbb embernek van valamilyen hobbija, azonban felnőttként sokszor elhanyagoljuk őket, hogy az életünk más, „hasznosabb” területeire fektessünk nagyobb hangsúlyt. Ezek a szabadidős tevékenységek nem csak unaloműzésre, de a stresszre
is tökéletes megoldásként szolgálnak. Ez különösen pozitívum
azok számára, akik túlterheltnek érzik magukat és úgy érzik, fel
kell tölteniük az elemet valami olyasmivel, amit élveznek. Akik
úgy érzik, hogy kimerültek a felelősség miatt, nehéz lehet időt
szakítani, vagy engedélyt adni maguknak arra, hogy egy szünetet tartsanak a forgalmas menetrendűkben, ám hobbikban való
részvétel segít abban, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy
csak „ülnek”; szabadidejüket produktívan tölthetik el. Akárhogy is, a hobbi egy kellemes szünetet biztosít egy elfoglalt héten, amit semmiképp sem hanyagolhat el az ember.
Kintzel Anna

egészség
Vegetarianizmus: trend vagy egészség?
Környezetkímélés, állatvédelem vagy spiritualitás?
A vegetarianizmus gyűjtőfogalom, amelynek legfőbb tulajdonsága az, hogy az a személy, aki ezt az étrendet választja, állati
eredetű élelmiszereket nem eszik. Azonban a meghatározás nem
ilyen egyszerű, mivel a vegetarianizmus fogalomnak vannak különböző fajtái. Gyakran csak a vegetáriánus és vegán fogalmak
közismertek, azonban ezeknek számos változata létezik.
Flexiteriánus vagy flexivega: aki ezt követi, az a hús és növényi étrend arányát megváltoztatja. Az étkezésekből az állati
eredetű ételeket fokozatosan kivonja, amíg ez heti egy-két nap
húsfogyasztásra csökken. Érdekesség, hogy az ősmagyarok is
ezt a táplálkozásformát követték. A szemivegetáriánus diéta
követői halat, baromfihúst csak alkalom adtán visznek be a
szervezetükbe. A peszketariánusok a húsfélék kategóriájából
kizárólag halat és tengeri herkentyűket esznek. A lakto-ovo
vegetáriánus étkezési szokás a legnépszerűbb, húst egyáltalán
nem fogyasztanak, azonban tejtermékeket és tojást igen. Ezt
külön osztva az ovo vegetáriánusok tojást igen, azonban tejből készült ételeket nem visznek be a szervezetükbe. A lakto
vegetáriánusoknak nincs olyan elemózsia a hűtőszekrényükben, amelyik egy állat halálát okozta volna, ennek mentén a
tojás nem, de a tejtermékek elfogadottak. El is érkeztünk a
vegánsághoz, ami a hús, tej és tojásfélék teljes mellőzését jelenti. Ez inkább életmód mintsem táplálkozás, hiszen gyakran
spiritualitásról, az állatok védelméről, környezetvédelemről,
vagy az egészség megőrzése miatt választják sokan. A nyers
vegán követői a zöldségeket, gyümölcsöket a természet adta
formájában eszik (vagyis sütés-, főzés-, párolásmentesen).
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• Életkor: hamis az az állítás, miszerint gyerekeknek
nem egészséges ez az étrend, azonban Fekete Erzsébet
doktornő azt javasolja, hogy körültekintés szükséges. Inkább a gyermek felnőve válassza ezt az étrended.
„Laikusan elkezdeni a vegetáriánus étrendet hiba. Aki szülőként a rohanó mindennapi életét éli, nincs ideje összeállítani azt a vegetáriánus tápanyagot, ami a gyereknek szükséges.
Ezért egy növekedésben lévő gyereket tiszta vegetáriánus étrendre tenni kényelmetlen.”– fogalmazott a szakértő.
• Alapismeret arról, hogy, melyek azok az alapvető tápanyagok, amelyekre egy élő szervezetnek szüksége van
(cukrok, zsírok, fehérjék, vitaminok, nyomelemek, es�szenciális zsírsavak, esszenciális aminosavak, a megfelelő
arány a friss illetve egyéb hőkezelt ételeknél)
• Betegségek: hogy az adott személynek milyen betegségei vannak.
Nem kell túlkomplikálni az étrend összeállítását. Minél
egyszerűbb, minél átláthatóbb és minél egészségesebb legyen az. Az első dolog amit el kell hagyni: az a hús, a második a tejtermékek.
„A felnőtt lakosság szervezetének több mint fele nem tudja a
tejcukrot lebontani” – fogalmaz Fekete Erzsébet.
Azonban semmiképpen sem kell mellőzni a házi tojást, hiszen a tojás sárgájában minden olyan megvan, ami a húsban
és a tejben. A vegánoknál gyakran fellép a B12-vitamin hiány,
mivel nem fogyasztanak tojást sem. Ez vérszegénységet okozhat. Azonban ez már kiküszöbölhető B12-vitamin tablettával.

Lehet vegetáriánus valaki család mellett is?

Király Ágnes, szovátai óvónő már több mint nyolc éve az ovolakto vegetáriánus életmódot követi. Spirituális indíttatásból választotta ezt, emellett sosem volt oda a húsfogyasztásért. Két gyeNövényi étrend kontra állati étrend
rekes édesanyaként azonban a családnak nem főz húsmentesen.
„A családom többi tagja nagyon szívesen táplálkozik az én
A Virginia egyetemen az orvosok, kutatók, szakemberek
étrendem szerint, nagyon gyakran előfordul, hogy a húsos étel
húsz éven át felmérést végeztek. A Kína tanulmánynak nemegmarad másnapra, a rakott brokkoli mind elfogy. A terítévezett kutatás az addigi klasszikus táplálkozási elméletek,
ken a család asztalán nyolcvan százalékban mindig növényi
miszerint csak a vegyes növényi és állati eredetű étrend az
alapanyagú táplálék van. A nagyfiam fel is tette a kérdést,
egészséges, megdöntötte. A felmérés során a világ különböző
hogy nekik miért adok húst, ha én nem eszem? Úgy gondolom
pontjain több mint húszezer embert vontak be. A vegetáriámindenki idővel döntse el, hogy számára mi a jó, én csak az
nus étrend követői sokkal jobb egészségügyi eredményeket
irányt mutatom. Bármilyen húsos ételt elkészítek nagyon szíértek el, mint a húst fogyasztó személyek. A krónikus betegvesen. Azonban sem a levest, sem a főételt nem kóstolom meg.
ségek kialakulása többek között a rák, az autóimmun betegséMindig az a főkóstoló, aki otthon van, de a végeredményben
gek, a cukorbetegség, magas vérnyomás, koszorúér betegség,
akkor sem csalódnak, ha rám bízzák.” – fejtette ki Ágnes.
agyvérzés, agy infarktus, ízületi degeneratív megbetegedések
Legyen szó környezetkímélésről, állatvédelemről vagy spia húst fogyasztókkal ellentétben a vegetáriánusoknál jelentőrituális
vonatkozásokról mindenképpen el kell gondolkodsen kevesebb alkalommal fordultak elő.
ni azon, hogy jelen pillanatban a szervezetünkre nézve mi
Ha mindezeket mérlegeltük, akkor hogyan is számít egészségesnek. A 21. században számos lehetősége
van a táplálkozásnak, ez egyfajta művészetté alakult. Minkell helyesen elkezdeni a vegetarianizmust?
den régiónak megvannak a gasztronómiai csodái, azonban
Amikor valaki elkezdi ezt az étrendet mindenképpen fi- fel kell tennünk magunkban azt a kérdést, hogy attól, amitől
őseink ezt főzték, egészséges-e?
gyelembe kell vennie a következő szempontokat:
Farkas Júlia
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A figyelem mellékátlói

művelődés

Pilinszky János emlékére
,,Minden rohadtságunk ellenére menthetetlenül egyek vagyunk.’’

Magyarul beszélő, és tanuló embernek nem kell bemutatni a Pilinszky
János nevet, hiszen a későmodernség
egyik legjelentősebb magyar költője
rejtőzik mögötte. Ebben az évben két
jeles évfordulón is megemlékezünk
róla, ugyanis novemberben töltené századik életévét, valamint május 27-én
lesz pontosan negyven éve annak, hogy
eltávozott közülünk. Középiskolás éveink alatt rengeteg fontos dolgot megtanultunk műveiről/ből, ezért most egy
kissé más szemszögből közelítsük meg
a költő személyét.
Pilinszky János 1921. november 27-én született Budapesten,
majd hatvan évvel később, 1981. május 27-én ugyanitt hunyt
el. Értelmiségi család utódja. A törékeny, érzékeny gyermeket
nagynénjei gyámolították, akik Pilinszkyre még felnőtt korában
is erős érzelmi befolyással voltak. 1927 kezdte tanulmányait a
Cukor utcai elemi iskolában, majd 1931-ben a budapesti piarista gimnáziumban folytatta, ahol ’39-ben le is érettségizett. Később jogász pályán indítja egyetemi éveit, aztán bölcsészkaron
magyar-olasz-művészettörténet szakon folytatja. Az egyetemet
ugyan befejezi, de diplomát nem szerzett a katonai behívója miatt. A második világháború derekán Németországba küldik, és
az ott szerzett tapasztalatai, a koncentrációs táborok borzalmai
olyannyira mély nyomot hagytak benne, hogy bűnösnek érezte
magát, amiért ő mások halála árán élhet. A benne felgyűlt szorongás, és frusztráció miatt kezdett újra verseket írni egy rövid
kihagyás után. Ám ezzel együtt tudatosan, vagy tudat alatt, de
kegyetlen önpusztításba kezdett. Rengeteg alkoholt fogyasztott,
gyógyszereket szedett, és ekkor lett láncdohányos is.
„Részeg vagyok. Rosszul vagyok.
Elnézően elfogadnak és
elnézően hazatessékelnek.
A két szoba közül melyik üresebb”
(Kötetben meg nem jelent töredék, 1974)
Amikor első verseskötete megjelenik (Trapéz és korlát, 1946),
már mögötte vannak a ledöntőbb élmények, amelyek megalapozták az erkölcsi világképét, szorongásosságát, és felelősségtudatát a
világ bűneiben. A kötetben megjelenő versek már egységes szemmel mutatják be a hazatért költő arculatát. Második kötete, az
Aranymadár, csak 1957-ben, több mint tíz év után lát napvilágot,
a Harmadnapon pedig 1959-ben. A hátralévő két évtized felgyorsította a költő ,,termékenységét’’, bár a világkép és mondanivaló
semmit nem változott. Pilinszky lírája ritka példa a pesszimizmusba nem torkolló szomorúságra, a haláltudatra, amelyben nincsen
halálfélelem. Vallásossága azonban nem társadalmi önelhelyezés.

A hetvenes évek elejétől többször utazott
Nyugat-Európába (Lengyelország, Svájc,
Belgium, Újvidék, Bécs, London, Róma), főleg Párizsban töltött hosszabb időt, de még
az Egyesült Államokba is eljutott. Nővérének
1975-ös öngyilkossága talán hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem írt több verset. 1971ben József Attila-díjjal, 1980-ban pedig
Kossuth-díjjal tüntették ki. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Ficheux-vel,
akivel 1980. júniusában házasságot kötött.
Második szívinfarktusának következtében
hunyt el hatvanéves korában.
Sovány, örökké sápadt, éles arcélű tekintete, szájában vagy ujjai közt örök cigarettájával ismert kép volt
az írói világban. És akik személyesen ismerték, szerették szelíd hangját, szomorkás mosolyát, okos mindent megértését.
Az önvád örökké benne élt, de másokat csak szeretni tudott.
A költő ezen oldaláról, illetve páratlan barátságukról Törőcsik
Mari könnyed nosztalgiával számolt be több interjúban is. Ők
ketten fontos szerepet játszottak egymás életében. Bár arra már
nem emlékezett, hogy pontosan mikor és milyen körülmények
között ismerkedtek meg, de barátok lettek.
,,Először megismertem, mint költőt, aztán amikor találkoztunk,
rácsodálkoztam, hogy milyen ember. Ő meg lehet, hogy szeretett
engem, mint színésznőt…’’
A színésznő Mispál Attila interjújában is beszélt Pilinszkyről (Mispál Attila és alkotótársai 2014 óta számos
videinterjút rögzítettek Pilinszky barátaival, művésztársaival, rokonaival). Elmesélte például, hogy egyszer azzal bántotta meg a költőt (bár utóbb jót nevettek rajta), hogy a kérdésére, El tudnád-e képzelni, hogy egyszer belém szeretsz?
– Nem, soha volt a válasza.
Olyannyira szoros volt a kapcsolatuk, hogy Pilinszky lett a
lánya, Teréz keresztapja is. „Egyszer meg akarta nevettetni: a
velemi házunk teraszán váratlanul fejen állt neki, és így beszélgetett vele egy ideig. Fantasztikus pacák volt”. 2006-ban egy
készült egy hangoskönyv Törőcsik Mari kedvenc Pilinszkyversei címmel.
,,Imádták őt a faluban. Sokan nem tudják róla – talán a versei
miatt –, hogy fantasztikus humora volt. Kevés emberen tudtam
olyan óriásikat kacagni, mint őrajta. Hihetetlen öniróniája volt.
Egyszer Velemről elmentünk érte a szombathelyi állomásra, éppen a Kútvölgyi Kórház idegosztályáról jött ki. Hátul ült az autóban Terézzel, én vezetek, mellettem Maár Gyula – le kellett állnom a kocsival, mert az én akkor hatéves lányom és mi hárman
annyira nevettünk, hogy nem tudtam vezetni. János részletesen
elmesélte, ahogy zeneterápiára vitték őket az idegosztályról. Úgy
mesélték, nevetve halt meg. Kórházban volt, az orvosok úgy lát-

művelődés
ták, már ki lehet hozni az intenzív osztályról, a feleségének
is mondták, visszautazhat Párizsba, ahol koncertje volt. Este
volt, az ügyeletes orvos meg a
nővérek körbeállták Jánost, aki
elmesélte, hogy miken gondolkozott, amikor az intenzíven
volt és csövek voltak benne.
Visszhangzott a kórház, úgy
nevettek – ő is fölnevetett, és
úgy halt meg. Nem is akarták
elhinni. Próbálták újraéleszteni, olyan sokáig küzdöttek,
hogy végül nem is lehetett lezárni a szemét. Nekem ezt mesélték…”
Maár Gyula portréfilmet készített Pilinszky Jánosról Hűség a labirintushoz címen. Az
interjú keretén belül sor kerül
a hit, költészet, illetve néhány
személyesebb kérdés megvitatására, megválaszolására
is. Többek között mesél egy
regényről is, amin épp akkor
dolgozott. Önéletrajzaim. A
figyelem mellékátlóin haladva
önéletrajzokat írni. Egy ötéves kislány önéletrajza, egy
apácáé, egy fiatal prostituálté,
s mégis mind önmaga lenni
benne. Igyekezett ezzel meghaladni a pszichológiát, hogy
valójában mindez a figyelem
önéletrajza legyen. A csendeké. Az összenézéseké. Mert
egy író újra, és újra nem akar
tudni semmit; mindig csak tanúságtevő marad.
A regénynek végül sosem ért
a végére, mindössze három
fejezet készült el belőle. Váratlanul érte a halál, míg tele volt
tervekkel.
,,A legvégén azt mondanám,
hogy bízom abban, hogy meg
fogok halni, mert idáig mindenkinek sikerült. Nem tudom
elképzelni. De bízom, hogy nekem is fog sikerülni.’’
1981. június 4-én hatalmas
tömeg kísérte utolsó útjára a
Farkasréti temetőben.
Kelemen Irénke
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120 éve született Szerb Antal, a magyar Umberto Eco
Utas és holdvilág
Szerb Antal sok mindent megelőlegez abból, ami a 19. – 20. században történt a magyar irodalomban. Az a fajta intellektuális
alkat, aki a tudományokban, és szépirodalomban egyaránt izgalmasan tud megnyilvánulni. Szellemes, tájékozott, kiemelkedően
hiteles alkotó. Emellett világlátott, tapasztalt,
több nyelvet beszélő figura volt, aki mindvégig nyitott, és kíváncsi maradt.
Azt hiszem, mindenkinek van egy olyan jó
barátja, aki legalább egyszer ajánlotta már neki
az Utas és holdvilágot olvasásra. Mert ,,az olyan
jó könyv’’. Pedig a regény alaptörténete tulajdonképpen semmiben sem tér el a többi korabeli alkotástól: az én keresése, a társadalmi elvárások súlya, a személyiség kibontakozásának
gátjai, a pillanatok, amikor egyszerűen megszűnünk önmagunk lenni. Szerb Antal mellett rengeteg kortársa feldolgozta az elhangzott témákat, hiszen a kor, amiben éltek valóbán át volt
itatva ezzel az életszemlélettel, életérzéssel. De
akkor mi teszi ennyire különlegessé az Utas és
holdvilágot? Mitől lesz egy könyv jó?
A regény először 1937-ben jelent meg. Rengeteg nyelvre lefordították. Sőt, idehaza film,
színpadi mű, és rádiójáték is készült belőle.
Hogy pontosan mi a sikerének kulcsa, nem
érdekes. Az azonban, hogy miért érdemes
mindenkinek legalább egyszer fellapoznia,
sokkal inkább.
Bizonyos vagyok abban, hogy a kérdés,
miszerint leszünk-e valaha gyermekekből/
kamaszokból felnőttek, vagy egyáltalán lennünk kell-e, egy fantomként visszajáró felhő,
ami időnként a fejünk fölé telepedik. Még
akkor is, ha a felnőttséghez nem feltétlenül a
komfortos unalmassá válást kötjük.
Életünk során néha teszünk olyan dolgokat,
amiket magunknak sem tudunk megmagyarázni. Váratlan döntéseket hozunk, aminek
látszólag nincs előzménye. A regény olvasása
közben döbben rá az ember, hogy ezekben a
megmagyarázhatatlan elemekben rejlik az önmegismerés hálátlan, de biztos ösvényére nyíló kapu. Talán a hitelesség, amivel Szerb Antal
ezen a történeten keresztül vezet, határozza meg
miért is annyira kiemelkedő. Akár nyolcvan év
távlatából is átérezhető a kor intézményes szorongásainak finom, emberközeli megérintése.

,,Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy
nem adhatja föl ifjúsága eszményeit, és
nem hajthatja fejét „csak úgy" a házasság
jármába, ha nem a nászútján? Szerb Antal regénybeli utasa holdvilágos transzban
szökik meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, továbbélje azt az ifjúságot, amely
viszszavonhatatlanul elveszett. A szökött
férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy
a lélek időgépén vissza lehet-e szállni a
múltba, vajon torzónak maradt élet-epizódokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt „felnőttsége"
bilincseitöl? Az Utas és holdvilág a magát
kereső ember önelemző regénye. Mihály,
a regény hőse hiába akar előbb a házassága
révén konformista polgári életet élni, s hiába szökik meg ez elől az élet elöl, a regény
végén ott tart, ahol az elején: mégis bele kell
törnie mindabba, amibe nem akar. „És ha
az ember él, még mindig tör- ténhet valami" - ezzel a mondattal zárul a finom lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben
megjelent regény, amely első megjelenése
óta hatalmas világsikerre tett szert.’’
Szerb Antal még 1907-ben szüleivel áttért római katolikus vallásra, ám zsidó
származása miatt 1940 után egyre inkább
szűkült számára össze a világ. Elbocsátották munkahelyéről, művei indexre kerültek, a Nyugat pedig megszűnt. Majd
munkaszolgálatra hívták, először Pesten
dolgoztatták, majd 1944-ben került munkatáborba. Félt, hogy menekülése a munkaszolgálat elől vagy szökése a táborból
barátai és szerettei kárára történne, így
inkább mindig maradt. Felesége beszámolója szerint az egészsége nem bírta a több
hónapos munkát, állapota egyre csak romlott, míg mikor már dolgozni sem tudott,
egyszerűen agyonverték egy puskatussal.
,, – Semmi baja – mondja az orvos –,
csak rettenetes kimerültség. Mit csinál
maga, hogy ennyire elfáradt?
– Én? (…) Semmit. Éltem.’’
Kelemen Irénke
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Aurora Borealis – Északi fény
Mély fájdalommal fogadtuk a hírt április 16án, miszerint Törőcsik Mari, a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze elhunyt.

Törőcsik Mari rengeteg díjat kapott, a magyar színművészek közül senki nem körözte le
díjszerzés szempontjából. Továbbá, a színésznő azon kevés magyarok egyike volt, akik a
cannes-i fesztiválon is díjat nyertek. Pályafutása több mint hatvan évvel ezelőtt kezdődött.
Egyedülálló tehetsége és személyisége elnyerte
az ország tetszését; a 20. század legnagyobb
magyar színésznője lett. Az elragadó művésznő lenyűgözte a magyar nézőket a színházban
és a mozikban is.
A híres és elismert színésznő
számtalan magyar filmben szerepelt, legutolsó munkája 2017-ben
volt, az Aurora Borealis – Északi
fény című filmben, ahol egy idős
asszonyt, Máriát személyesített meg.
Az Aurora Borealis Mészáros
Márta filmdrámája. A film két
idősíkon fut; a II. világháború
utáni és a jelenkori Európában játszódik. A film főszereplői Pogány
Mária (Törőcsik Mari és Törőcsik
Franciska) és lánya, Olga (Tóth Ildikó). A történet egy olyan témát
dolgoz fel, ami egy máig kibeszéletlen, tabunak számító kérdés: a
háborúk alatti erőszakból, prostitúcióból, illetve szerelmi kapcsolatból nemzett gyerekek, akik az

anyjuk szégyenérzete, vagy a társadalom ítélkezése miatt nem ismerik valódi származásukat. A film egyik jellegzetes tulajdonsága a már
említett két párhuzamos idősík,
amely nyomatékosítja a múlt történéseit. Mindkét
tör ténetszálban
érzékelhető a fájdalom, amit nem
csak megélni, de
újra élni is ugyanannyira rossz.
Őszintén szólva,
még sosem láttam
filmet
Törőcsik
Maritól, de határozottan állítom,
hogy az Aurora
Borealis az a mű,
amit nem érdemes
kihagyni. Egy igazán elvont, mégis izgalmakkal
teli film, amely igazán tud hatni az érzelmekre.
Törőcsik Mari utolsó jelenete is borzasztóan
megható, összefoglalja a filmet, egy egész sorsot.
A színésznő halálával egy pótolhatatlan egyéniséget vesztett a magyar színművészet, viszont
ennek a személyiségnek az ereje a magyarok
szívéig hatolt. „A színész addig él, amíg van ember, aki látta színpadon.” – Törőcsik Mari.
Kintzel Anna

A Szovátai Ifjúsági Szervezet lelkes csapata figyelemmel követi a jeles világnapokat és méltó módon
igyekszik tisztelegni azok
előtt. Jeles, nemzetközileg
elismert és ünnepelt napból volt bőven áprilisban is,
gondoljunk csak a magyar
költészet napjára, amelyről
előző rovatunkban írtunk,
vagy a tánc világnapjára,
amelyet tavaly egy a közösségi oldalainkon megosztott,
impozáns video-kollázzsal
ünnepeltünk. De köszönetünket és tiszteletünket
fejeztük ki április 7-én az
egészségügyben dolgozóknak is, és szemétszedési
akciót szerveztünk április
22-én, a Föld napján. Mindközül talán erre vagyunk a
legérzékenyebbek és egyben
a legbüszkébbek is.
Néhány tudnivaló a Föld
napjáról.
1970. április 22-én Denis
Hayes amerikai egyetemi
hallgató mozgalmat indított
el a Föld védelmében. Azóta
a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több
mint 25 millió amerikai
állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed
az általa kezdeményezett
mozgalom. Ezernél több
szervezet vesz részt benne.
A FÖLD NAPJA célja, hogy
tiltakozó akciókkal hívják
fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Mi is ezt tettük! Megpróbáltuk felhívni embertársaink figyelmét arra, hogy
környezetünk tisztán tartása és életképességének
megőrzése mindannyiunk
feladata, a természet épségért és szépségért csakis MI,
EMBEREK felelünk! Az is,

fiatalok

SZISZ

- szenések

aki eldobja az üres
sörös „flakont”, de
az is, aki elsétál a
konzerves doboz
mellett. Nem különb az, aki szitkozódva
elsétál
a szemét mellett,
annál, aki eldobja
azt. Ne mástól várjuk a megoldást,
ne tereljük másra a
felelősséget, hiszen
bolygónk mindenkinek egyformán
szolgál otthonául.
Egyformán generáljuk a szemetet,
egyformán fogyasztunk, egyformán élünk hedonista életet. Márai Sándor bár nyers, de a valóságot hűen tükröző gondolatai jutnak eszembe arról, hogy az ember része a világnak…
Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó
elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja
azokat és büntetlenül lázadhat ellenük. Mintha a vízcsepp ezt
mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra: „Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű
alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej
vagy a medve húsa, mint minden, ami egy pillanatra megjelenik a világ nagy piacán, s aztán, a következő pillanatban, a
szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, testi mivoltában,
nem is magas rangú eleme a világnak; inkább csak szánalmasan
pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él,
mint az ember. (Márai Sándor, Füveskönyv).
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Harmóniában a természettel
A Föld napját ünnepeltük
Mi igyekszünk
különbek lenni,
ezért is találkoztunk április 22-én
és mentettük meg a
tömérdek “elejtett”
káros hulladéktól
a Tivoli-tó környékét. A küldetésünk
azonban korán sem
ért véget, tömérdek
hulladék torony vár
még megsemmisítésre. Reméljük,
hogy a továbbiakban bővül csapatunk, és egyre több
fiatal tekint szívügyeként környezetünk tisztaságára, főleg az olyan ínséges időkben,
amilyet most is élünk… Hiszem, hogy ha rendet teremtünk magunk
körül, betartjuk az íratlan szabályokat (amelyek talán fontosabbak a
nagykönyvbe foglaltaknál), óvjuk Földünket (és mentális épségünket) a káros szennytől, akkor járvány nem pusztíthat.
Hiszek egy mandinkai (afrikai) szólásmondásban, amely szerint „sok kis ember sok kis helyen miközben sok kis dolgot
megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.”
A közösségben és jövőben való gondolkodás nem merülhet ki
abban, hogy beoltatjuk magunkat vírus elleni vakcinával, hanem
óvni, őrizni, szeretni és tisztelni kellene a talajt, a levegőt, a vizet,
a fákat, az állatokat, a testünket, az agyunkat és a szívünket.
Éljünk harmóniában, Barátaim! Harmóniában a természettel,
felebarátainkkal és önmagunkkal!
Gál Kriszta
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Válasz(ok) – megjelent Csiki Melinda első verskötete
Mi lehet válasz ok?
A válasz oka nyilván
maga a kérdés. Ha sok
a kérdés, nem lehet kevesebb a válasz sem, hiszen minden felvetésre
akár több magyarázat is
születik. Az évek során
a válaszok aztán bennünk megsokasodnak,
hiszen valamiféle megnyugtató magyarázatot
próbálunk keresni életünk alapvető kérdésére.
Bármerre is irányulnak
kérdéseink, bármen�nyire
könnyedeknek,
akár csacskának is tűnhetnek, ha megkaparjuk
a felületet, ezt találjuk
alatta: honnan jöttünk,
kik vagyunk, merre tartunk, és tulajdonképpen mivégre vagyunk a világon?
Mivégre? Van rá válasz? Magát a Választ, az egyetlent, talán nem is találhattuk, de válaszokat igen. Tamási Amerikába keveredett Ábele ezt: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Én meg itthon, a
szülőföldön ezt: azért vagyunk a világon, hogy itthon legyünk otthon benne. Mindkét választ egy-egy élethelyzet szülte. És ahány élethelyzet, annyi
válasz lehetséges.
Ahányszor a válasz/válaszok szóval találkozom, nagyon figyelek, s nyomban kapirgálom a felszínt.
Csiki Melinda első verskötete ezzel a címmel jelent meg. Hogyan – kérdezhetjük –, az indulás nem kérdéseket vet fel, de máris válaszokat ad?
Ő állítja, hogy versei születésével megannyi kérdésére választ/válaszokat
kapott. Magunk ne keressünk válaszokat, amikor olvassuk verseit, csak
merüljünk el bennük, mint tengerben, s hagyjuk, hogy vigyen magával a
felszín alatt ható áramlat!
Hagyjuk a válaszokat, és hagyjuk a kérdéseket is! Hagyjuk a görcsös akarást! Felejtsük el! Lazítsunk!
Hiszem, hogy fel nem tett kérdésre érkezik olykor nem várt, de pontos
felelet.
Molnos Ferenc
A kötet a BOOKMAN kiadónál jelent meg.
A borítót Szőcs Máté Tímea tervezte.
Részlet Szente B. Levente a borító hátoldalán található értékeléséből:
„Verseiben ott van valami ősiség a lehullott falevélben, ahogyan felvillannak ezek a hangulatok, az idő örökzöld mosolya miként fogát villantja, és
tündéri bensőnk gyermeteg lényét kutatva, kéz a kézben ott jár abban az
örökös körforgásban, pontosan ott, ahol mindig lennie kell.”

Válasz(ok)
Selyemfényű hó hull kint,
a tél furcsa, zajtalan.
Üvegesen fúj a szél,
az ad erőt, ami van.
Feledni kéne mindent,
időt, csendet és a zajt.
Hátradőlni s hallgatni
a lélek miket sóhajt.
Majd megérteni, ha kell,
kérdésre választ adni.
Mosolyt arra, mi szép volt,
és mi nem, azt elsiratni.

Nyárutó
Már itt az augusztus dérkönnye,
reggel mintha siratná sugarát
látom, elmenne, ami még jönne,
a nyár nem engedi el önmagát.
De pár nap, s újra küszöbön az ősz,
színeket élez a horizontra,
arcára szelídült mosolygós csősz
szétszedi a nyarat darabokra.
Még pár nap, és felzúgnak az esők,
lemossák a nyár felgyűlt útporát,
elmennek a mindig visszatérők,
és magukkal viszik lelkem bársonyát.

Kétségvers
Hinned kell, dolgozok magamon,
hogy át- és megváltozzak érted,
s én belátom – bár most tagadom –
egy nap majd én is hiszlek téged.
Addig erős szerepet játszom,
hogy gondold, egészem nem tied,
s így – hogy szeretlek bármi áron –
ámítod magad, de nem hiszed.

mozgás
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Izgalmas túrák Szováta környékén
A fárasztó hétköznapok után egy hétvégi túra kellemes időtöltés lehet. Igaz, hogy a népszerű túrázási célpontok nem
Szovátán vannak, de aki egy kellemes kirándulásra vágyik,
itt is találhat számára megfelelő túraútvonalat. Városunk
környékén nagyon sok hely van, ami egy izgalmas egynapos

kirándulás helyszíne lehet. Ezek között akad olyan is, amit a
helyiek csak ritkán keresnek fel, vagy esetleg még nem is jártak ott. A következő három turistaút megfelelő lehet azoknak, akik a környéken szeretnének kikapcsolódni egy olyan
helyen, amit nem feltétlenül látogatnak gyakran.

1. Siklódkő
A Sóvidék egyik legszebb természetes kilátója a Szovátához
közeli Siklódkő. Annak ellenére, hogy a környékbeli látnivalók
mellett kevesebb figyelem fordul a Siklódkőre, egy kiváló napi
kirándulás helyszíne lehet. Ha Szovátáról gyalogosan szeretnénk megközelíteni célszerű a Parajdi úton, a Hochland irányába haladni. A gyártelepet elérve le kell térni a földútra és a
Kis-Küküllőn áthaladva nincs más hátra, mint követni a sárga
kereszttel jelzett útvonalat. Az erdők között haladó turistaút végén felérünk a Siklódkőhöz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
a környékre.

2. Rapsóné vára
A legendás középkori várrom Illyésmező közelében, a Juhod-patak völgye fölött egy szikla csúcsán található. Rapsóné
várát számos legenda övezi, ezért is lehet egy izgalmas kirándulás helyszíne. A hely viszonylag könnyen megközelíthető.
Illyésmezőn áthaladva, a Juhod-patak völgyét követve elérkezünk az Áprily-kútig, ahonnan már látható a sziklamagaslat.
A kúttól turistaösvény vezet a vár romjaihoz. A turistaösvény
közepes nehézségű, helyenként meredek, de érdemes nekivágni. Noha az egykori várra csak néhány kő utal, a tetőről nyíló
kilátás jó oknak bizonyul a túra vállalásához.

3. Nagy-Mező-Havas
A Görgényi Havasok legmagasabb pontja a Nagy-MezőHavas csúcs 1777 méter tengerszint feletti magasságban. Mivel
a csúcs egy vulkáni krátermaradvány egyik része érdekes lehet
meglátogatni. Szovátáról a Nagy-Mező-Havasra több útvonal is
vezet. Az egyik a Tivoli-tónál, a piros ponttal jelzett turistaútnál indul és a Cseresznyés-hegy felé halad. Tovább gyalogolva
érintjük a Tekenyős-mezőt, majd a Cserepes-kő és az Asztal-kő
mellett elhaladva megérkezünk a Nagy-Mező-Havas csúcsra.
Ez az útvonal több helyen meredek és hosszabb időt vesz igénybe, mint az előző két túra, ezért ajánlott az előzetes felkészülés.
Hajdu Róbert

Fotó: Kozomos Lajos
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