
 Önkormányzati tájékoztató  XX. évf. 203. szám 2021. március
zovátai S Hírmondó

Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise.
 
Ne féljetek: nem tüzesednek át
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,
Csupán figyelmeztetni akarok.
 
Oly csendben nő a versem, mint a fű,
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán:
Nem szavalok – szavaltunk eleget,
Nagyon sokat – március idusán.
 
Volt egy tanítóm akkor – igazi,
Nagy nevelő, gyökérig leható –,
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap,
Ha munkát s imát összefoglaló.
 
Magányos hangját zsivaj nyelte el.
Lavina dörgött. Most – a kő alatt –
Számunkra csak csendes növekedés:
Valóban: munka s imádság maradt.
 
De szárny kell munkához s imához is!
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad.
Tört szárny, beomlott kútfő: mégis élet,
Mégis üdvösség az a régi nap.
 
Testvér, látod: én nem járok tilosban,
De te is hidd: nem tilalmas dolog
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot.
 
Aztán menni a hétköznapok útján,
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak,
De Istennek is, ami Istené. 

Reményik Sándor 

Erdélyi március

Március 15.



 

Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: 
Pál Bence 
   (szülei: Pál József Barna és 
   Pál Andrea 
   Katalin);
Kénesi Csenge 
   (szülei: Kénesi Béla és 
   Kénesi Adelheid);
Szécsi Emília 
   (szülei: Szécsi Ernő és 
   Todor Zsuzsanna);
Orbán Boróka 
   (szülei: Orbán Szilamér és 
   Orbán Lilla);

Házasságot kötöttek: 
Szabó Róbert (Pacsirta utca 50 szám) – Kozák Erzsébet (Fő út24 szám);
Gábor János (Május 1 utca 40 szám) – Gábor Éva (Május 1 utca 40 szám);
Kis Csongor Lehel (Parajdi út 8 szám) – Isa Andrea (Erdőszentgyörgy);

Szovátai Hírmondó, 203. szám 2021. március

15/24.02.2021-es számú Határozat – 
az üléselnök megválasztásáról a követ-
kező 3 hónapra;

16/24.02.2021-es számú Határozat – 
Szováta Város Helyi Tanácsának alá-
rendeltségében szervezett, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező Szováta Város 
„Közszolgálatának” létrehozásáról;

17/24.02.2021-es számú Határozat – 
a Bekecs negyedben található G1/1 sz. 
ANL-lakás bérleti adómentességének 
jóváhagyásáról;

18/24.02.2021-es számú Határozat – 
44/2019 sz. tanácshatározat módosítá-
sáról;

19/24.02.2021-es számú Határozat – 
Szováta Város területén az A.N.L. által 
fiatalok számára épített lakások kiosz-

tására, az igazgatásukra, üzemelteté-
sükre és bérletükre vonatkozó kérelmek 
elemzésére és elbírálására vonatkozó 
keretek, módszerek és kritériumok fris-
sítésének jóváhagyásáról;

20/24.02.2021-es számú Határozat – 
Szováta Város köz- és magántulajdoná-
ba tartozó javak leltárának jóváhagyá-
sáról;

21/24.02.2021-es számú Határozat – 
Szováta Város 2021-re vonatkozó koc-
kázatelemzési és lefedettségi tervének 
frissítéséről;

22/24.02.2021-es számú Határozat – 
a Szováta, Patak utca 2/A szám alatti 
ingatlan telekkönyvi megosztására ké-
szült dokumentáció elfogadásáról;

A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Fülöp László Zsolt 
polgármester
 fogadóórái:

– Kedd 11,00 órától;

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

Elhunytak: 
Simó Béla 
   (sz.1955) – József Attila utca 2/A;
Mezőfi Rozália 
   (sz. 1943) – Parajdi út 80 szám;
Bakó Gáspár 
   (sz. 1941) – M. Eminescu ltp L/4 szám;
Römischer Raymond Csaba  
   (sz. 2005T – Csendes utca 46 szám;
Kiss Adalbert 
   (sz. 1938) – Pacsirta utca 5 szám;
Szombati Erzsébet 
   (sz. 1957) – Rózsák útja 31/B;
Horváth Emese 
   (sz. 1976) – Vadász utca 7/A szám;
Birta József 
   (sz. 1956) – Mester utca 6 szám;
Kálmán Margaretta 
   (sz. 1936) – Parajdi út 60 szám;

Covid-19 – értesítő 
Március 14-től újabb 30 napra 
meghosszabbítja a kormány a ko-
ronavírus- járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet. Az előző időszak-
hoz képest a legfontosabb változás, 
hogy az éjjeli kijárási tilalom nem 
23, hanem 22 órakor kezdődik. 
Ugyanakkor a kormány jóváhagyta 
az országos vészhelyzeti bizottság 
azon javaslatát is, hogy a téli üdü-
lőtelepeken működő kereskedelmi 
szálláshelyek legtöbb 70 százalékos 
kapacitással üzemelhetnek.
Szováta Város Önkormányzata 
értesíti a lakosságot, hogy a jár-
ványügyi előírásokat szigorúan 
betartva személyesen intézhe-
tik ügyeiket az önkormányzat 
szakirodáiban minden szerdán 
9 és 16 óra között.
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HOTĂRÂRE NR. 15/24.02.2021 – pri-
vind alegerea preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului Local al Oraşului Sovata; 

HOTĂRÂRE NR. 16/24.02.2021 
– cu privire la aprobarea înființării 
„Serviciului Public de Gospodărire 
Orăşenească” al Oraşului Sovata, cu 
personalitate juridică, organizat în sub-
ordinea Consiliului Local al Oraşului 
Sovata, în conformitate cu preve-
derile art.28 alin.2 lit. „a” din Legea 
nr.51/2006, Legea serviciilor comunita-
re de utilități publice, republicată;

HOTĂRÂRE NR. 17/24.02.2021 – 
privind aprobarea scutirii de la plata 
chiriei pentru suprafața locativă cu 
destinație de locuință ANL, situată în 
Sovata, cart. Bekecs, bl. G, sc.1, ap.1, 
având ca titular de contract pe numita 
Moldovan Gizella – Otilia;

HOTĂRÂRE Nr. 18/24.02.2021 – cu 
privire la modificarea Anexei nr.2 la 
H.C.L. nr.44/25.04.2019 privind apro-
barea proiectului modelului de steag al 

Hotărârile Consiliului Local

Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt

Marţi – de la ora 11,00;

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

UAT Oraş Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 19/24.02.2021 – cu 

privire la aprobarea actualizării Regula-
mentului privind cadrul, modalitatea şi 
criteriile de analiză şi soluționare a ce-
rerilor de atribuirea locuințelor pentru 
tineri construite prin A.N.L., adminis-
trarea, exploatarea şi închirierea aces-
tora la nivelul oraşului Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 20/24.02.2021 – cu 
privire la însuşirea inventarului bunu-
rilor care aparţin domeniului public 
şi privat al Oraşului Sovata, judeţul 
Mureş;

HOTĂRÂRE NR. 21/24.02.2021 – cu 
privire la actualizarea  Planului de Ana-
liză şi Acoperire a Riscurilor din UATO 
Sovata pe anul 2021; 

HOTĂRÂRE NR. 22/24.02.2021 – 
cu privire la aprobarea documentației 
topo cadastrale de ieşire din indiviziu-
ne a imobilului situat în oraşul Sovata, 
strada Pârâului, nr.2/A; 

Covid-19 - Anunț

A fost prelungită cu 30 de zile sta-
rea de alertă din România. Executi-
vul a adoptat, în data de 14 martie 
2021, o hotărâre nouă, prin care 
intră în vigoare noi măsuri pentru 
prevenirea extinderii pandemiei de 
COVID-19. Astfel, restricțiile de 
circulație timp de noapte sunt apli-
cate de la ora 22. 
Stimați cetățeni!
Primăria Oraşului Sovata vă infor-
mează că aparatele de specialitate 
ale primăriei îşi reiau activitatea cu 
publicul în fiecare miercuri între 
orele 9 – 16. 

Accesul în sediile Primăriei se vor 
face cu respectarea normelor in 
vigoare!  

În prezent Oraşul Sovata nu dis-
pune de un centru cultural adecvat, 
activitățile specifice se derulează într-
un imobil aflat în proprietatea Bisericii 
catolice, Oraşul Sovata având drept de 
folosință asupra acesteia în baza unui 
contract de închiriere încheiat pe 10 
ani. Spațiile existente în cadrul clădirii 
închiriate sunt insuficiente ca număr 
si dimensiune fata de activitățile soci-
ale, culturale, recreative, educaționale 
care se derulează în comunitate. În 
consecință un număr semnificativ din 
activitățile susmenționate se desfăşoară 
în diverse locații, aflate în proprietatea 
beneficiarului.
Centrul cultural propus a fi realizat 

în centrul localității va asigura loc de 
desfăşurare adecvat, uşor accesibil pen-
tru un număr însemnat de evenimente/
activități.
Prezentul proiect contribuie la revi-

talizarea fizică, economică si socială a 
Oraşului Sovata ținând cont de faptul 
că se va crea un centru multifuncțional, 
destinat activităților culturale si sociale, 
şi se va crea o zonă pietonală destinată  
activităților recreative.

Centru cultural

Curățenie de primăvară 
Transportul deşeurilor rezultate din curățirea de 
primăvară a gospodăriilor, grădinilor, curților 
(crengi, frunze!!) se organizează după un pro-
gram prestabilit, dupa cum urmează: 
Etapa I. - între 15 – 19 martie – zona de „sat” – 
străzile Praidului, 1 Mai, Privighetorii, Scurta, Iu-
hodului, Ciocârliei, Minei, Fabricii, Primăverii, 
Sebeşului, Bălcescu, Lupului, Bisericii, 22 Decem-
brie, Principala – pana la Hanul Ursul Negru; 
Etapa II. – între 22 – 26 martie – zona de ”centru” – 
str. Principală de la Hanul Ursul Negru, Str. Tranda-
firilor pâna la sensul giratoriu de la Gara de autobuz, 
Str. Liniştei şi străzile lăturalnice adiacente; 
Etapa III. – între 29 martie – 02 aprilie – zona de 
Săcădat – str. Salcâmului, str. Lungă, str. Vânăto-
rilor şi străzile adiacente; 
Etapa IV. – între 05 – 09 aprilie - zona de Stațiune 
– str. Trandafirilor de la Gara de autobuz, şi străzile 
adiacente, precum zona Stâna de Vale; 
Etapa V. – între 12 – 16 aprilie – zona de Ilieşi;
Vă rugăm să respectați acest program şi să nu 
scoateți gunoiul la întâmplare!
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Mindig áhított szabadság,,Tizenöt millió la-
kosnak nem volt hazája Magyarország. S talán 
a nemesi rend élvezte a szabadságot? Igen: ha 
a szabadság a tétlenségben, a tagadásban vol-
na megvalósítva. Nem tenni semmit, nem en-
gedelmeskedni senkinek, nem fizetni sehová, 
nem haladni semmi irányban, erre volt elég 
nemesi szabadság; de alkotni, kezdeményezni, 
előre haladni, a jövendő javára beruházni, eh-
hez minden út el volt zárva. Magyarország volt 
az európai országok között a leghátramaradot-
tabb. Hitel nélkül, mívelődés nélkül, létezési cél 
nélkül.” (Jókai Mór: A márciusi fiatalság)

Minden március életünkben jelentős helyet 
foglal el. Tavaszkezdő hónapként nem csak 
egyfajta szabadságot, felfrissülést és újjáéledést 
jelent, nemcsak a színek és illatok felélénkülése, 
a nap melegének erősödése által töltődünk fel. 
Van még valami ebben a hó-
napban, amitől a magyar szí-
vek ilyenkor öntudatosabban 
és ragaszkodóbban dobban-
nak. Talán azért, mert a márci-
us, és főként a hónap közepe a 
mi ünnepünk. Magyarként, er-
délyi magyar kisebbségként mi 
sem fontosabb, mint a megem-
lékezés által erősíteni nemzeti 
öntudatunkat. Mindig ünnepi 
érzéssel és belső lelki örömmel 
várjuk a március 15-ei napot, 
mert újra és újra megerősöd-
hetünk abban a tudatban, hogy 
magyarok vagyunk, egy olyan 
nemzet tagjai, amelynek már a 
puszta megmaradás is hőstett, 
immár több mint ezer eszten-
deje, itt a Kárpát-medencében, a világának ezen a táján. 

Március 15. Jelentőségét talán egyetlen magyarnak sem kell 
elmagyarázni, éljen a világ bármely részén, legyen idős vagy 
fiatal. Március 15. Ezen a 
napon emlékezünk az 1848-
49–es magyar szabadságharc 
kezdetére. Március 15. Jel-
képpé vált, nemzetünk sza-
badságszeretetét, a szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. 

De mit kívánt a magyar 
nemzet? 12 pontban fogal-
mazták meg követeléseiket, 
talán nem is sejtve a későbbi 
következményeket. Követel-
ték a sajtó cenzúrázatlan sza-

badságát! Követelték a Nemzeti Színházban 
addig betiltott Bánk bán előadást, követelték 
Táncsicsot. 

De a kérdés pedig ma is ugyanaz: Mire vá-
gyik a magyar nemzet? Szabadságra, még ma 
is. Erkölcsi győzelmeink oly szabadságot biz-
tosítottak, alapoztak meg, amely erőt és büszke 
öntudatot adott. Bár a forradalom véres harccá 
alakult, a magyarok ma is büszkék kezdemé-
nyezésük által elért eredményeikre. Mit akar 
a magyar nemzet? Békét. A nagyvilágban és a 
nemzetünk tagjai között. Mit szeretne a magyar 
nemzet? Egyetértést. Erkölcsi és társadalmi kü-
lönbségek szakadékjainak áthidalását. 

A forradalom hívószava a szabadság volt, mely 
mindig beszédtéma és cselekedet tárgya emberi 
világunkban, s melyet ma erkölcsi értelemben 
kell hangsúlyozni. Szabadnak lenni ugyanis nem 
a hatalom és a gazdagság által lehetséges. Heltai 

Jenő szavai bizonyára találóak lehetnek „szabad csak az, akit szó 
nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg.”

Benedek Andrea

Mindig áhított szabadság
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Február 26-án a Romániai Fürdővá-
rosok Szövetségének alelnökévé válasz-
tották városunk polgármesterét, Fülöp 
László Zsoltot. 

„Ma részt vettem Bukarestben a romá-
niai fürdővárosok szövetségének gyűlésén, 
amelyen az a megtiszteltetés ért, hogy 
engem javasoltak a szövetség alelnöki 
tisztségének a betöltésére. A találkozó fon-
tosabb napirendi pontjai között szerepelt 
a koronavírus-járvány miatt nehéz hely-
zetbe került turisztikai szereplők segítése, 
támogatása, a belföldi turizmus népsze-
rűsítése, potenciáljának növelése, és ebben 
kértük a minisztérium együttműködését 
is. Az egyeztetésen  jelen volt a gazdasági 
minisztérium turizmusért felelős államtit-
kára, Daniela Nicolescu is. 
Köszönöm szépen a bizalmat, és igyek-

szem mindent megtenni annak érdekében, 
hogy tapasztalataimmal és munkámmal 
segítsem a szövetség tevékenységét.”  – nyi-
latkozta Fülöp László Zsolt polgármester.

Alelnökké választották városunk polgármesterét

Közlemény
Szováta Város Önkormányzata összesen 1680 vegyes hul-

ladék tárolására alkalmas szemetesládát vásárolt a lakosság 
számára. A két szakaszban vásárolt és kiosztott, fekete szí-
nű szemetesládákra azon lakosok jogosultak, akik a régi 
szolgáltatótól (STC) nem kaptak zöld szemetesládát. 
Az önkormányzat többször is hirdette a vegyes hulla-

dékgyűjtő (fekete) ládák házhoz szállítási programját, 
ennek ellenére még 300 láda gazdára vár. 
Az önkormányzat vezetősége ezúttal úgy döntött, hogy 

azon lakosok, akik nem rendelkeznek vegyes hulladék 
tárolására alkalmas szemetesládával, személyesen ve-
hetik el azt a Városrendészet szakosztályán (tűzoltóság 
mellett), hétköznaponként reggel 7 és fél 9 között. 
Figyelem! A szóban forgó, fekete hulladéktárolót nem a 

szelektív hulladéktároló helyett osztja az önkormányzat. 
A szelektív hulladékgyűjtésre használt sárga szeme-

tesládák kiosztása az új szemétszállító vállalat, a Sylevy 
Salubriserv feladata, amelynek egyelőre nem sikerült ma-
radéktalanul eleget tennie, mindössze 1600 sárga színű 
szemetesládát osztottak ki mostanáig. 
Az önkormányzat bízik abban, hogy a szolgáltató ha-

marosan folytatja a hiányzó, sárga színű szemetesládák 
kiosztását.

Tavaszi nagytakarítás 
A kerti és házkörnyéki takarításból származó hulladék, ágnyese-
dék és gaz elszállítása az alábbi program szerint zajlik:

I. szakasz - március 15 – 19. között: Parajdi út, Május 1-, Pa-
csirta-, Kurta-, Szilfa-, Juhod-, Rigó-, Bánya-, Gyár-, Tavasz-, 
Sebesd-, Balcescu-, Farkas-, Templom-, December 22-, Hársfa- 
és Sómező utca, Bekecs negyed, Fő út (a Fekete Medve szállóig); 

II. szakasz - március 22 - 26. között a központi zónában: 
Fő út (a Fekete Medve szállótól felfele), Petőfi Sándor negyed, 
Virág negyed, M.Eminescu negyed, Rózsák útja (a fürdőtelep 
kezdetéig - újbuszmegálló), Sport-, Mester-, Géra-, Csorgó-, 
Tölgyes-, Csendes-, Fülemüle-, Hóvirág-, Patak-, Tó-, Ra-
kottyás- és Kisállomás utca;

III. szakaszban - március 29. és április 2. között a szakadáti 
részen: Akác-, Hosszú-, Restád-, Kisbükk-, Őzike-, Kerek-
domb-, Mező-, Vetés-, József Attila-, Hegy- és Vadász utca;

IV. szakaszban - április 5 - 9. között a fürdőtelepen: Rózsák 
útja telepi szakasza, Fenyő-, Sas-, Nyár-, Szarvas-, Kicsimező-, 
Patakmajor-, Tivoli-, Csillag-, Nap- és Égerfa utca;

V. szakaszban - április 12  – 16.  között Illyésmezőben;

Kérjük együttműködésüket és a fenti program tiszteletben tartását!
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Könyvei:
Szováta – 1578-1989

- Józsa Andrással, Szőke Andrással és Zepeczanner Jenővel 
közösen írt monográfia-jellegű kötet;

A Szovátai Athletikai Clubtól a Medve-tó Sportegyesületig
- Derzsi Ferenccel közösen írt kötet, a szovátai sportélet tör-

téneti összefoglalója;
 Szováta – Gyógyfürdő

- Józsa Andrással, Szőke Andrással és Zepeczanner Jenővel 
közösen írt kötet a szovátai fürdő történetéről;

Az élet az iskolában kezdődik
- A szovátai unitárius egyház, valamint az unitárius templom 

építésének története;
Elődeim kitaposott ösvényein

- családmonográfia
Feldolgozta a sóvidéki és a Sóvidék környéki örmények tör-

ténetét.
Sportbeszámolói illetve kulturális és egyházi vonatkozású 

írásai jelentek meg a következő lapokban: Sportul popular 
(román nyelven), Gazeta sporturilor (román nyelven), Új 
sport, Vörös Zászló, Megyei Tükör, Művelődés, Előre, Sóvidék, 
Szovátai Hírmondó, Hazanéző, Unitárius Közlöny, Unitárius 
Naptár, Keresztény Magvető.

Tanulmányai jelentek meg különböző kiadványokban.

Született: 1937-ben Nyárádgálfalván.
Iskolai tanulmányait szülőfalujában, a maros-

vásárhelyi református kollégiumban, majd újból 
Nyárádgálfalván folytatta. Szászrégenben tanítói 
oklevelet szerzett, majd a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen történelemből diplomá-
zott.

Tanárként dolgozott a kalotaszegi Zsobokon 
(1958-59), Nyárádmagyaróson (1959), Szovátán 
(1961-től a 2004-es nyugdíjba vonulásáig).

Fekete Árpád közösségéért cselekvő ember, min-
dig is felvállalt közösségi feladatokat. Iskolaigazga-
tói eredményei közt kiemelt helyen említi a hajdani 
fürdőtelepi iskola bővítését, majd az  1-es Számú 
Általános Iskola (ma S. Illyés Lajos Általános Iskola) 
építését.

49 éves pedagógusi pályafutása alatt a legfontosabb 
tevékenységének az oktató-nevelő munkáját tartotta.

Ehhez hozzátartozott a kutatómunka is, mely-
nek eredményei a megjelent könyvei, újságcikkei, 
tanulmányai.

Könyv és gyertya-díjasunk – 2020
Fekete Árpád A Könyv és gyertya-díjat fennállásának 25. évfordulója alkalmából 

2014-ben hozta létre az RMDSZ Maros megyei szervezete, az 1990. feb-
ruár 10-i kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyves-gyertyás 

néma tüntetésre emlékezve. 
A díjat azon már nem aktív 

RMDSZ-es tisztségviselők kap-
ják, akik a „hajdanán megfogal-
mazott célokat követve fejezték ki 
közösségépítő tevékenységüket”. 

Tavaly a vírushelyzet miatt 
elmaradt az emlékünnepség, 
a tavalyi kitüntetetteknek is az 
idén – a járványügyi előírások-
nak megfelelő körülmények 
között – adták át a díjakat.

A 2020-as év díjazottjai: 
Deák János, Fekete Árpád, Fe-
renczi György, Lovász Jámbor 
Zoltán, Nagy Győző, Orbán 
Balázs, Palló Zoltán, Sükösd 
Árpád, Tőkés Attila, Venczel 
István, illetve post mortem 
Dénes Mária Magdolna.
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Dr. Bartha András mindig a világra érdeklődéssel tekintő ér-
telmiségiként élt. A kommunista korszakban ellent tudott állni 
a mindent bedarálni akaró szellemiségnek. Amikor az a sike-
res életpálya feltétele volt, nem lett tagja az állampártnak, kívül 
maradt. Igyekezett szakorvosként, magyar értelmiségiként be-
csülettel helytállni.

A kommunista diktatúra bukása után, 1989 decemberének 
utolsó napján még jócskán zűrzavaros időkben néhány társával 
megalakította az RMDSZ szovátai szervezetét, amelynek elnöki 
tisztét aztán másfél évig betöltötte. Tagja volt a szervezet Ma-
ros megyei választmányi elnökségének és a Küldöttek Országos 
Tanácsának, a KOT-nak. Részt vette az RMDSZ kongresszu-

sain. Az RMDSZ-en belül az Erdélyi Magyar Kezdeményezés 
Keresztény Nemzeti Platformnak elnökségi tagja több éven 
keresztül. Három mandátumot tölt a szovátai önkormányzat 
képviselőjeként. 2002-ben visszavonult a politikai, közéleti te-
vékenységtől, de érdeklődése nem szűnt meg a közösségi ügyek 
iránt, a szovátai kulturális rendezvények állandó résztvevője.

Dr. Bartha Andrást az elveiért mindig kiálló, véleményét bát-
ran kimondó, a tévedés lehetőségét is vállaló embernek ismer-
jük. Kitartása, vitakultúrája tiszteletre méltó.

Mozgalmas, nehéz időkben próbált a magyar közösségért 
meggyőződése szerint cselekedni. A Könyv és gyertya-díjjal ezt 
köszönjük meg.

Született: 1944-ben április 15-én Nagybá-
nyán. Szülei éppen ott voltak háborús mene-
kültek. A háború után a családja visszaköl-
tözött Dicsőszentmártonba, ahol dr. Bartha 
András felnövekedett és elemi majd középis-
kolai tanulmányait végezte.  Itt érettségizett 
1962-ben. Főiskolai tanulmányait Marosvá-
sárhelyen az orvosi egyetemen végezte. 1968  
és 71 között körorvos a Mezőségen. 1971-ben 
balneo-fizoterápia szakra vizsgázott Bukarest-
ben. 1974 óta fürdőgyógyász szakorvos.

1972 óta él megszakítás nélkül Szovátán. 
A fővárosi irányítás alatt lévő fürdőgyógy-
ászati intézet balneológus főorvosa. 1992-
től 2011-beni nyugdíjazásáig ugyanitt igaz-
gató főorvos.

Nyugdíjazásával valójában nem vonult 
nyugállományba, a mai nap is – immár jóval 
túl a hetvenedik X-en – elkötelezetten folytat-
ja fürdőgyógyászati szakorvosi tevékenységét.

Könyv és gyertya-díjasunk – 2021
Dr. Bartha AndrásAz idei díjazottak sora a következő: Balázs Sándor, dr. Bartha 

András, Fülöp Irén, Gecző András, Kacsó Antal, Szabó József, illet-
ve Kocsis Gyula, Tóth László és Vitális Ferenc post mortem díjjal.

A díjakat Péter Ferenc, az RMDSZ Ma-
ros megyei szervezetének elnöke adta át.

A március 15-én, a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota nagytermében szer-
vezett ünnepségen a megyei elnök 
mellett felszólalt Soós Zoltán, Ma-
rosvásárhely polgármestere, Vincze 
Lóránt európai parlamenti képvise-
lő, Farkas Balázs István, csíkszere-
dai konzul, aki tolmácsolta Orbán 
Viktor március 15-i üzenetét a kül-
honi magyarságnak.

A gálaest házigazdája Henn Já-
nos színművész volt. Fellépett a  
FilHarMoni és a Maros Művész-
együttes. Verset szavalt Sebestyény 
Aba színművész  illetve Baricz Lajos 
mondta el saját költeményét. 

A  megemlékezés az online térben 
is követhető volt.
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Kulturális központot és parkot létesít Szováta Város Önkormányzata
Szováta város polgármestere, Fülöp László Zsolt, négy év ki-

tartó munka után aláírta az elmúlt hétvégén Bukarestben azt a 
több mint 14 millió lej értékű finanszírozási szerződést, amely 
lehetővé teszi egy kulturális központ és egy park létesítését a 
város központjában, a régi iskolaműhely helyén.

Az Országos Regionális Operatív Program keretében meg-
valósuló project célja a szovátai lakosság életszínvonalának 
növelése. A több funkciót ellátó kulturális központ létesíté-
sével a város önkormányzata bővíteni kívánja a kulturális- 
szabadidős és nevelő jellegű szolgáltatásait, a városközpont-
ban kialakított zöldövezet kialakításával pedig egy élhetőbb, 
emberbarátabb városképet kíván teremteni. Mindezen törek-
vések célja a lakosság elöregedésének és a fiatalok elvándorlá-
sának megakadályozása.  

A tervezett létesítmények helyszínéül szolgáló területet 
Szováta Város Önkormányzata a helyi képviselő testület támo-
gatásának köszönhetően 2020-ban megvásárolta.

„Köszönöm szépen mindazon kollégáimnak, partnereinknek 
és a képviselő testületünk tagjainak, akik fáradságot nem ismer-
ve, maximális hittel dolgoztak tervünkön. Látjuk, hogy érdemes 
tenni, még ha olykor nehéz is. Úgy érzem, hogy mérföldkőhöz 
érkeztünk, végre méltó főtere és kulturális központja lehet telepü-
lésünknek. Hiszem, hogy ez az előrelépés nagy mértékben megha-
tározza azt a fejlődési irányt, amely fele Szováta tart” – nyilat-
kozta Fülöp László Zsolt, polgármester, aki köszönetét fejezte 
ki Cseke Attila miniszter úrnak, amiért támogatásával és aláírá-
sával hozzájárult tervük megvalósításához. 

Ez van

Ez lesz

Ez van

Ez lesz

Ez lesz

Ez lesz

Ez lesz
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A kórházzal kapcsolatos tudnivalók-
ról a wwwspitalsovata.ro oldalon és a  
Szováta-Nyárád kórház facebook ol-
dalon lehet többet olvasni.

Járóbeteg rendelést előzetes telefo-
nos bejelentkezés alapján, a követ-
kező szakorvosok végeznek:
    
• Gyerekgyógyászat: dr. Csepán 

Emőke Theodora (tel.: 0731-184-794) 
Program: hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek 8-15 óra , szerda délután 14-21 óra

• Bőrgyógyászat: dr. Donáth Julianna 
(tel.: 0754-992-852)
Program: hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek 8-15 ora, szerda 13-20 óra

• Ortopédia-traumatológia: 
dr. Molnár Örs (tel.: 0751-240-148 

/ 0741-397-735)
Program: szerdán és pénteken 8-15 

óra között

• Belgyógyászat: dr. Fekete Erzsébet 
(hétfő, szerda)  
   dr. Lazarut Lucian (kedd, péntek)
Program: fél 9-től 10 óráig (tel.: 

0751-240-148)

• Tüdőgyógyászat: dr. Tar Irma 
Gabriella (tel.: 0743-159-033)
Program: hétfő és szerda 15-16 óra között

• Szemészet: dr. Elekes Ella Mária 
(tel.: 0745-543-570)
Rendelés: csütörtök délelőtt 
Bejelentkezni: kedd és szerdai nap 

8-11 óra között
   
• Pszihiátria: dr. András Gyöngyvér 

(tel.: 0752-988-536)
Rendelés: kedd és szerda délelőtt

A hatásos immunerősítő készítményeken kívül a boltokban is megta-
lálható pár olyan- a szervezet védekezőképességét felerősítő- élelmiszer, 
aminek fogyasztásával csökkenthetjük a légúti betegségek kialakulását. 
Sorozatunkban az immunerősítőket három csoportra osztjuk: élelmi-

szerek, gyógynövények (teák), valamint a táplálék kiegészítők. 
Íme 10 olyan élelmiszer, ami a légúti betegségek kialakulását előzi meg. 
• Fokhagyma: gyakran főzésnél használjuk, azonban rendszeresen 

fogyasztva a szervezet mikroorganizmusokkal (gombákkal, baktériu-
mokkal) szembeni ellenálló képességet erősíti, a szívet és az ereket védi, 
a tüdőt tisztítja, valamint a vérnyomást szabályozza. A foghagyma bak-
tériumölő hatása miatt a szervezetet tisztítja, fertőtleníti. 
• Brokkoli: számos vitamin és fontos ásványi anyag megtalálható ben-

ne. A brokkoli összetételében nagy mennyiségben a polifenol (ezek 
olyan vegyületek, amelyek a növényvilágban elterjedtek, oxidáció el-
lenes, gyulladáscsökkentő, daganatellenes, keringési rendszert védő 
hatásai vannak) jelen van, ez serkenti a probiotikumok szaporodását. 
• Rukkola ez a könnyű, kalóriaszegény salátaféle K- vitamint (segít a véral-

vadásban), folsavat (idegrendszer számára fontos) és kalciumot is tartalmaz. 
A rukkola fő tulajdonsága, hogy koncentráltan antioxidánsokat tartalmaz. A 
szervezet sav-bázis egyensúlyát segít fenntartani, és helyreállítani. 
• Torma: a magyar gyömbérként is számon tartott zöldségnek hatszor ak-

kora a C-vitamint tartalma mint a citromnak. Lereszelve a légutakat tisztít-
ja, rendszeres fogyasztással immunerősítő, méregtelenítő, gyulladáscsök-
kentő, lázcsillapító hatású. Emellett a máj, vese és epe működését segíti.  
• Cékla: érdemes a napot friss céklalével kezdeni, ugyanis vizelethaj-

tó, vérképző méregtelenítő és immunerősítő zöldség. A vörös színt a 
betaintól kapja, ami tumor ellenes hatású. Az állapotos kismamák szá-
mára is ajánlott, ugyanis folsav tartalmának köszönhetően a magzat 
fejlődésében is szerepet játszik. 
• Gyömbér: hatékony immunerősítő, gyulladáscsökkentő, valamint 

olyan krónikus betegségekre is alkalmazható, mint a magas koleszterin-
szint. A gyömbér a már kialakult ízületi gyulladások helyreállításában 
is segíthet. 
• Alma: Mindenki ismeri azt a mondást, hogy: „minden nap egy alma 

az orvost távol tartja”. Mindenképp héjastól érdemes fogyasztani. Az 
alma magas víz-, gyümölcscukor- és szőlőcukor-tartalma miatt könnyen 
emészthető, emellett C-vitamin-tartalma miatt immunerősítő hatású.
• Gránátalma: mindössze száz gramm fogyasztásával a napi C-vita-

minszükséglet 17 százalékát tudjuk fedezni. A gyümölcs a fehérvérsej-
tek termelését fokozza, ezeknek legfontosabb feladata, hogy a szerve-
zetben a fertőzéseket és a mérgező anyagokat semlegesítsék. 
• Homoktövis: a homok aranyaként is nevezett növényt még akkor is ér-

demes fogyasztani, ha megfáztunk, hiszen gyulladáscsökkentő, immun-
erősítő hatásának köszönhetően a betegség lefolyására is hatást gyakorol. 
• Medvehagyma: ez a tavaszi levél méregtelenítő hatásának köszönhe-

tően ideális a tavaszi tisztítókúráknál. A medvehagyma gazdag kálium-
ban, ami a szív működését segíti, a vérnyomást helyreállítja.  
Természetesen ezek a gyümölcsök és zöldségek csak töredékét képezik an-

nak a csoportnak, amellyel az immunrendszerünket ellenállóbbá, erősebbé 
tudjuk tenni, azonban jó, ha ezeknek az ételeknek a hatásairól tudunk. 

Farkas Júlia

Szováta – Nyárád kórház  
Szakrendelések programja 

10 immunerősítő étel, ami könnyen beszerezhető 
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Szovátafürdő növényzete
Szovátáról írt könyv kiadásáról hozott hírt az elektronikus pos-

ta. Szerkesztőivel korábban két részes beszélgető műsor készült a 
Sóvidék televízió számára. Mi ndkettő érintettsége okán is tekin-
tette szívügyének e könyv kiadását. Bartók Katalin Nyárády Eraz-
mus Gyula közeli munkatársának, Váczi Kálmánnak a lánya, 
Anamaria Roman pedig szovátai szovátáról indult, szülei itt élnek. 

A könyv – Roman Anamaria & Bartók Katalin (Eds.). 2020. 
Geografia, flora și vegetația Băilor Sărate Sovata din perioada 
1940–1945. Editura Kriterion. Cluj-Napoca. ISBN: 978-973-26-
1220-0 – alapjául Nyárády E. Gyula, neves botanikus kézirata 
szolgált (2., 3. és 4. fejezetek), míg az 5. és 6. fejezetek a kiadók 
és szerzők hozzájárulásai, amelyek kiegészitik  Nyárády szovátai 
(1942-1944) aprolékos florisztikai munkáját.  

A kinyomtatott könyv 266 oldal, A4 formátumú és a követke-
zőket tartalmazza:

- 84 színes ábra, közöttük sok eredeti helyrajzi-térkép,5o évvel ez-
előtt készitett  fényképek (kiegészitve újkeletűekkel), grafikonok, va-
lamint 21 oldal Nyárády sajátkezüleg készitett növény - rajzaival.

- fitoszociológiai táblázatok (4. fejezet) és összegező táblázatok, 
amelyek bemutatják a növények jelenlétét és térbeli eloszlását 
(helynevek) és azt a több mint 8OO növényfajt, amelyeket mind-
össze 255.5 hektáron gyűjtött Nyárády (5. fejezet)

-  a nyomtatott könyvhöz tartozik egy CD is, amely tartalmaz-
za a botanikus Nyárády magyar nyelven, kézzel irt, 52 oldalas, 
Terepfüzete (Szováta, 1942 – 1944) beszkennelt változatát, va-
lamint feldolgozatlan meteorológiai adatokat, amelyeket 19O5 – 
1913, valamint 1923 – 1926 között mértek Szovátán.

- a négy nyelven (román, magyar, francia és angol) irt összefog-
lalók elősegitik a könyvben való jobb eligazodást

Szováta helység (Maros megye) jótevő sós vizei miatt, 
több mint 160 éve ismert, környékének földrajzi, geoló-
giai jellemzőit, a tavak vizének kémiai elemzését, szám-
talan tudományos dolgozat mutatta be. A Medve-tó 
heliotermális tulajdonságaira (a legnagyobb heliotermális 
jellegű tó a világon és Európában egyedi) több tudomá-
nyos magyarázat is keletkezett. 

Tekintettel arra, hogy a növényvilág komplex vizsgálatára 
vonatkozóan a korábbi ismeretek hiányosak voltak a térség-
ben, 1943-ban Szováta Fürdő Igazgatósága, felkérte Nyárády 
Erazmus Gyulát, a becsült és elismert botanikust, hogy 
tanulmányozza Szováta és környéke flóráját. A felkérést 
Nyárády örömmel fogadta el, és 1943 június 3-án elkezdte 
a szovátai növényvilág felleltározását. Terepfüzete szerint, 
abban az évben több mint egy hónapot Szovátán (1943. június 
23.–1943. július 29.), ahová visszatért még az őszi (szeptember 
3–7), majd a következő évben a tavaszi flóra (1944. május 8–10.) 
tanulmányozása érdekében is. Munkásságának eredményeit, a ki-
adásra szánt könyv kéziratát 1944 őszén fejezte be (Szovátafürdő 
és környékének monográfiája), és ugyanazon év decemberében 
kiadásra a budapesti Kapucinusok Nyomdájába küldte. Budapest 
ostromával a nyomdát bombatalálat érte és leégett, így az ott lévő 
kézirat az elkészült klisékkel együtt megsemmisült. 

Az elszenvedett veszteségek ellenére Nyárády nem mondott 
le a szovátai eredmények publikálásáról, sőt a Román Tudomá-
nyos Akadémián tartott székfoglaló előadásának (1948) témá-
ját is Szováta képezte a szovátafürdői erdők és a só kapcsolatá-
ról szóló jelentésében (1950). 

Az 1950–1964 közötti időszakban ismételten összeállította és 
kiegészítette a kéziratot, elkészítette annak kétnyelvű (magyar 
és román) változatát háromszor is felajánlotta az Akadémiai Ki-
adónak (Editura Academiei), eredménytelenül. Nyárády Eraz-
mus Gyula úgy halt meg 1966-ban, hogy Szováta-könyvét nem 
láthatta nyomtatásban. 

1970 és 1988 között Váczy Kálmán – Nyárády legközelebbi 
munkatársa – tovább folytatta a harcot a könyv kiadásáért, a 
szerkesztett kézirattal felkereste Románia legnagyobb könyvki-
adóit (Editura Academiei, Editura Științifică, Kriterion), minden 
siker nélkül. Váczy K. 1992-ben elhunyt, így nem maradt az ügy-
nek szószolója és a könyv kiadásával már senki sem foglalkozott. 

Több mint két évtizeden keresztül a feledés fátyla borult 
Nyárády akadémikusra, tudományos munkásságára, így a 
Szováta-könyv kéziratra is. 2015-ben az Erdélyi Múzeum Egye-
sület emlékünnepséget rendezett Nyárády E. Gyula születésének 
130, halálának 45 éves 256 évfordulója alkalmából. Ezt követte a 
Román Tudományos Akadémia 150 éves fennállásának (2016) 
megünneplésére szervezett tudományos ülésszak. Ezeken Bartók 
Katalin (sz. Váczy) emlékezett meg Nyárády tudományos érde-
meiről és mindkét alkalommal a tudományos intézmények segít-
ségét kérte a Szováta-kézirat megjelentetéséhez. 

A Váczy Kálmán hagyatékában megőrzött eredeti Nyárády-
kézirat (Geografia, flora şi vegetația Băilor Sărate Sovata şi a 
împrejurimilor sale) 262 oldalból áll, amiből 236 oldal gépelt szö-
veg, 37 fénykép, 16 terepvázlat és 21 növényrajz, amelyet 21 flóra 

Összefoglaló
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és vegetáció-táblázat egészít ki. A kézirat három fejezetből áll: az 
I. fejezet Szováta és környékének földrajzi, hidrográfiai, geológiai, 
topográfiai, orográfiai és meteorológiai bemutatását tartalmazza, 
a II. fejezet Szováta flóráját és vegetációját mutatja be, a III. feje-
zetben találhatók a mellékletek, táblázatok és az illusztráció. A 
kézitatot a Nyárády által összeállított bibliográfia zárja, amely 60 
szerzőt sorol fel, legrégebbi tétel 1865-ből, a legfrissebb 1950-ből 
származik. A Szováta monográfia kéziratához kapcsolva találtuk 
meg Nyárády E. Gyula terepi jegyzetfüzetét, e 100 oldalas valódi 
ékszert, saját készítésű térképekkel, szép és precíz rajzokkal, a tere-
pen töltött minden egyes nap munkájával és eredményeivel. 

A Szováta-kézirat új és pozitív története 2017-ben kezdő-
dött, amikor egy lelkes kutató, Roman Anamaria elvállalta a 
kézirat gondozását és nyomdai előkészítését. Így kezdődött el 
az együttműködés három elkötelezett botanikus kutató 
(Bartók Katalin, Roman Anamaria, Ursu Tudor-Mihai), a 
felmenőit kereső filológus (Nyárádi-Daube Anna Maria), 
valamint Cristea Vasile és Kovács J. Attila tudományos re-
ferensek között. 

2019-ben Roman A. támogatást kapott a Tanügyi és Ku-
tatási Minisztériumtól a PFE 2018/22 számú Projekt kere-
téből. Ennek segítségével részben finanszírozni lehetett a 
könyv kiadási költségeit. Jelen kötet a Nyárády-kézirat alap-
ján, végzett transzdiszciplináris kutatómunka eredménye, 
amely új adatokkal járul hozzá Szovátafürdő flórájának és 
vegetációjának megismeréséhez, valamint annak történeté-
hez, földrajzához és topográfiájához is. Hetvenöt év várako-
zás és viszontagság után, elérkezett az idő, hogy a Nyárády-
féle Szováta könyv végre megjelenhessen. 

A kötet öt fejezetből áll: a 2., 3. és 4. fejezetek az erede-
ti Nyárády-kéziratból származnak, az 1. és az 5. fejezetek a 
szerkesztők és szerzők új hozzájárulásai, amelyek elősegítik a 
Nyárády által 1943–1944-ben aprólékosan felleltározott flóra 
tudományos felhasználását. 

Az 1. fejezet bemutatja a kézirat történetét, valamint azokat 
a körülményeket, amelyek elősegítették a jelen kötet kiadását. 
A 2., 3., 4. fejezeteket a gondozók aktualizálták és úgy stilizál-
ták, hogy az anyag hozzáférhető legyen a mai olvasó számára, 
vigyázva arra, hogy a szöveg megőrizze hitelességét. Az elve-
szettek helyébe néhány új ábrát illesztettek be, az egész anyagot 
csillaggal (*) jelölt lábjegyzetekkel látták el. 

A 2. fejezet Szováta település fürdővé válásának (Szovátafürdő 
szerveződésének) történetét foglalja magába, kiemelten foglal-
kozik a Medve-tó kialakulásával, a heliotermia jelenségével, a 
fürdő történeti viszonyaival az I. és a II. világháború között és 
után. A fürdő történetére vonatkozó adatok legnagyobb része, 
melyeket ez a fejezet tartalmaz, Szovátafürdő hajdani levéltárá-
ból származnak, nagyrészük már tönkrement az épület államo-
sításakor, majd az árvizek és tűzvészek következtében. 

A 3. fejezet Szovátafürdő és környéke topográfiai leírását tar-
talmazza, utalásokkal a sóhegy geológiájára, domborzatára és 
éghajlatára. A fejezet magába foglalja az 1800–1942 közötti 
évek kutatásainak szintézisét, kiemelve a szovátafürdői sósta-
vak és források balneo-klimatérikus jellegzetességeit. 

A 4. fejezet bemutatja Szovátafürdő vidékének flóráját és vege-
tációját, szoros kapcsolatban a természetes (természetközeli) és 
az ember által befolyásolt (antropikus) táj topográfiai elemeivel, 
felleltározva az edényes növényfajokat és növénytársulásokat. 
Dokumentálja az erdők, legelők, völgyek, kaszálók, az édes- és 
a sósvizek partjai, a patakok és a sósvizeket 257 körülvevő dom-
borzatok természetközeli flórája és növényzete nyolc évtized-
del ezelőtti állapotát. Nyárády kiemelten kutatta az antropikus 
flóra elemeit, a villák körüli, az összekötő utak, az elhagyott 
sóbányák és sókitermelések növényzetét is. Ez a fejezet 21 ere-
deti növényrajzot tartalmaz, melyeket tehetséggel és aprólékos 
munkával maga Nyárády készített a szovátai növények ikono-
gráfiája számára. Nagy figyelmet szentelt a növényi határozások 
alapját képező morfológiai jellegzetességekre. Nyárády kiváló 

botanikai szakértelme és rajzolói képessége voltak azok az eré-
nyei, amelyek ismeretében Alexandru Borza, a jeles botanikus 
felkérte őt, hogy csatlakozzon a Románia flórája című monu-
mentális munka előkészítésének tervéhez (Borza, 1938). 

Az 5. fejezet. Mivel több Nyárády készítette anyag elveszett az 
eredeti kéziratból, szükség volt ezen elemek helyreállítására úgy a 
természetes, mint az antropikus tájban, ott ahol a florisztikai re-
gisztráció megtörtént. A növények elterjedési (kronológiai) ada-
tainak tudományos és általános ismeretéhez elengedhetetlen volt 
a hiányzó adatok rekonstruálása (térképek, ábrák, vázlatok segít-
ségével), a fajnevek aktualizálása, a helynevek (toponímiák) kodi-
fikálása. Különösen fontos a szovátai alapvető topográfiai térképek 
(1940–1945) helyreállítása, tekintettel arra, hogy a Nyárády által 
elkészített Színes topográfiai térkép 1: 2000 (1944) a kéziratból 
elveszett. A Nyárády által regisztrált növényfajok földrajzi elterje-
désének hitelesen szemléltetésére új kartogram készült: A Szovátai 
Sósfürdő florisztikai térképe az 1940–1945-ös időszakban. 

Úgy gondoljuk, hogy a Szováta-könyv kiadása, egyszerre je-
lentett kötelességet és kiváltságot számunkra, tudománytörté-
neti és lelkiismereti szempontból egyaránt. Szeretnénk nagy-
rabecsülésünket kifejezni Nyárády E. Gyula neves botanikus 
hetvenöt éve kiadatlan értékes munkája iránt, és tisztelettel 
adózunk lelkes munkatársa Váczy Kálmán emléke előtt, aki 
húsz évet dolgozott Nyárády akadémikussal és akinek különö-
sen fontos szerepe volt a kézirat megőrzésében.
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1911-ben ünnepelték 
meg először az ENSZ ál-
tal elismert, nemzteközi 
nőnapot, melynek hiva-
talos időpontja 1913 óta 
március 8. Ezen a napon 
ünnepelték azt a 40 000 
new york-i varrónőt, akik 
küzdöttek az alacsony bér, 
rossz munkakörülmények 
és a 10 órás munkaidő el-
törlése ellen. 1917. márci-
us 8-án Oroszországban 
tüntettek a nők kenyérért 
és békéért.

A nőnap mára már tel-
jesen más értelmet nyert. 
Világszerte ünneplik a nőt, 
mint a teremtés anyját, az 
élet forrását, a nőt, aki szeb-

bé, kellemesebbé és jobbá teszi a világot. Ez a 
nap az örömé és a háláé, amelyet a férfiak, ki-ki 
a maga módján, próbál a legjobban kifejezni az 
életükben jelenlévő és szerepet vállaló nőknek. 
Igyekeznek figyelmességgel, virággal és  ajándé-
kokkal kedveskedni.  Szováta városában több op-
ciói is létezik ajándékok beszerzésére.

Ajándékozásról és ajándékokról lévén szó, 
meglátogattuk Balázs Adél, üzlettulajdonost, 
aki arról mesélt nekünk, hogy miként álmodta 
meg üzletét, honnan indult, merre tart, és hogy 
hogyan terem gyümölcsöt a kitartó munka. 

Adél az egyetemi tanulmányai után vágott 
neki az ajándéküzlet fejlesztésének. 

„A Sapientia EMTE Kommunikáció és Köz-
kapcsolatok szakán végeztem el a tanulmánya-
imat Marosvásárhelyen. Miután hazakerültem 
Szovátára, tudtam, hogy itt fogok elhelyezked-
ni munkahely szempontjából. Szeretek itt élni, 
ebben a kis városban. Bizonyára sokan emlé-
keznek rá, hogy régen az Elixon nem csak élel-
miszerboltként működött, hanem az emeleten 
meglehetett találni ajándéktárgyakat, ruhane-
műket, játékokat, bicikliket stb. Azért került sor 
a megszüntetésére, mert nem volt, aki igazán 
foglalkozzon ezzel a részleggel.”

A továbbiakban arról beszélt, hogy hogyan és 
mikor született meg az ajándéküzlet: „Még ál-
talános iskolás voltam, de gyakran besegítettem 
ünnepekkor a kiszolgálásban. Lényegében adott 
volt nekem ez a munkalehetőség, valamint belső 
késztetést éreztem a kreativitásom kiélésére. Így 
született meg az Elixon Ajándeküzlet 2015-ben. 

Az elején inkább kész ajándéktárgyak, lakás de-
korációk eladásával foglalkoztunk.” 

Adélnak segítsége is akad a munkájában, róla 
is mesélt nekünk: „Egyszer kedvtelésből készítet-
tem egy adventi koszorút saját részre, amelyet 
megosztottam a közösségi oldalon is. Meglepően 
sok dicséretet kaptam és elhatároztam, hogy el-
adásra is fogok készíteni. Akkor még nem sejtet-
tem, hogy ebben a tevekénységben társam is lesz. 
A következő telén, amikor én éppen a megrendelt 
adventi koszorúkon dolgoztam, a barátom meg-
kérdezte, hogy segíthet-e nekem, mert unatkozik. 
Kissé bizonytalanul, de jóváhagytam, hogy ké-
szítsen ő is. A legboldogabb én voltam, amikor 
láttam, hogy bizony az ő alkotása jobban sike-
rült, mint az enyém. Akkor ő még Vásárhelyen 
dolgozott, ezért csak besegíteni tudott nekem, vi-
szont egyre inkább azt éreztük, hogy mindketten 
ezzel szeretnénk foglalkozni. Teljesen jól kiegé-
szítjük egymást a munka szempontjából is, mert 
mindkettőnknek megvan a sajátos stílusa. Én 
inkább a pasztellszínekkel, főleg a rózsaszínnel 
szeretek dolgozni, Barni pedig picit a natúrabb, 
természetesebb vonalat képviseli. A vásárlóknak 
pedig lehetőségük van választani.” 

 Továbbá az üzlet vezetéséről, kétoldalúságáról 
nyilatkozott: „Ez a szakma nagyon szép es egy-
ben nagyon nehéz. Rengeteg időt elvesz, de nem 
csak maga az alkotás, hanem az állandó tervezés, 
valami új kitalálása, a kellékek beszerzése, a ki-
vitelezés. Nem is beszélve a konkrét ünnepekről, 
amelyekre fokozottan készülni kell. Egyedül talán 
nem is tudnám ezeket a feladatokat bevállalni. 
Kettőnknek is csak úgy sikerül, hogy a munka es 
szabadidő teljesen összemosódik. Azt mondják, 
válasszunk olyan szakmát, amit szeretünk es ak-
kor nem kell sosem dolgoznunk. Na, ez egy ilyen 
szakma. Sok embernek okoztunk már örömet az 
alkotásainkkal es lényegében ez az, ami boldoggá 
tesz minket is. És ezt őszintén mondom, mert jö-
vedelem szempontjából nem állandó, inkább ün-
nepekhez kötött es kissé kiszámíthatatlan.”

Adél végül azzal zárta sorait, hogy terveiről 
mesélt a jövőre nézve: „Van a fejemben egy el-
képzelés az üzletről, a berendezésről, amit eddig 
nem tudtunk megvalósítani, de bízom benne, 
hogy ebben az évben sikerül megnyitni az új üzle-
tünket, ahol inkább a kézzel készített alkotásaink 
kerülnek előtérbe, valamint élő virágunk is lesz. 
Mindenkinek hálás vagyok, aki bármit is vett a 
kis üzletünkből, így segítve egy álom létrejöttét.”

Kintzel Anna 

Határozott célok, a jövőbe kacsintva
interjú Balázs Adéllal 

A válaszom határozottan az, 
hogy igen! Covid ide vagy oda, 
egy percig sem volt kétséges, 
hogy jelentkezem-e az Eras-
musra, még ha nem is voltam 
biztos abban, hogy végül le-
hetséges lesz-e elutaznom vagy 
sem, a körülményeket tekintve. 

Bölcsészkar hallgató vagyok, 
olasz-kínai szakon, a kolozs-
vári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetemen, és másodéves 
egyetemistaként ezt a félévet 
találtam a legalkalmasabbnak 
arra, hogy végre valóra váltsam 
egy régi álmomat. Az olasz ha-
tárnál szükséges egy negatív 
Covid-teszt, de az én esetem-
ben senki sem ellenőrizte a pa-
pírokat, így zökkenőmentesen 
érkeztem Bolognába. 

9. osztályos korom óta az olasz 
kultúra szerelmese vagyok, ezért 
már az egyetem első évében el-
határoztam, hogy a következő 
évben jelentkezni fogok az Eras-
mus programra. Októberben 
nyertem meg az ösztöndíjat Bo-
lognába, a 2. félévre, februártól 
kezdve, pontosabban az Alma 
Mater Studiorumba. A csalá-
dom és barátaim természetesen 
mindvégig támogattak, és beval-
lom kissé nehéz volt őket otthon 
hagyni. 

Számtalan város közül van 
lehetőség válogatni, és szá-
momra Bologna volt az első 
opció. Hogy miért pont Bo-
logna? Egyrészt vonzott az, 
hogy Európa első egyetemén 
tanulhassak, másrészt talán az 
is befolyásolta a döntésemet, 
hogy tudtam, több híres város 
is könnyen megközelíthető 
innen. Már nagyon hiányzott 
az egyetemista élet, amit úgy-

Domokos Brigi néhány hete 
utazott Olaszországba, ő me-
sél nekünk covidos, olaszos 
diákélményeiről.
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mond elvettek tőlem, de itt 
szerencsésen visszakaptam egy 
részét. Ami biztos, az az, hogy 
életem egyik legjobb döntését 
hoztam meg, hiszen első pillan-
tásra beleszerettem a városba, 
az emberekbe, az ételbe, a han-
gulatba, mindenbe, ami olasz. 

Bologna „la Dotta, la Grassa, 
la Rossa” város, ahogy az ola-
szok nevezik, jobban mondva 
a művelt(la dotta), a tudást jel-
lemzi, hisz ehhez a városhoz 
köthető Európa első egyeteme, 
teljes egészében egyetemista vá-
ros, tele van élettel, még a mos-
tani helyzetben is. A kövér(la 
grassa) jellemzi a város bőséges 
és kiadós konyhájának a ha-
gyományait. Olaszországban 
hihetetlenül nagy kultusza van 
az ételnek, ami őszintén szólva 
először még furcsának is tűnt, 
de ami igaz, az igaz: „In Bolo-
gna si mangia bene”(jól eszel 
Bolognában). A piros(la rossa), 
pedig azon téglák tükröződése, 
melyekkel a középkor óta tor-
nyokat és palotákat építettek. El 
is indítottam egy kis instagram-
képsorozatot, melynek fősze-
replője Lola, egy kisegér, aki, 
mint az én alteregóm, mutatja 
be a követőimnek a város kü-
lönlegességeit. 

A városon kívül, számos ki-
rándulást szerveznek – ameny-
nyiben megengedi a helyzet 
–, nekünk, mint Erasmusos 
diákoknak, hogy más városok 
kultúrájába is betekintést nyer-
hessünk, rendkívül egyetemista 
barát árakon.

Február 1-én kezdődött itt a 
félév, és májusig elejéig tart a 
tanítás. Ami első perctől meg-
lepett az egyetemmel kapcso-
latban az az, hogy egyszerre 

folyik úgy az off-line, mint az 
on-line oktatás. Minden diák 
eldöntheti, hogy melyik for-
máját választja a tanulásnak, 
egy ehhez kialakított platfor-
mon. Megtudva ezt, nagyon 
boldog voltam, hiszen közel 
egy teljes év offline után, végre 
újra az egyetem falai között le-
hetek, igazi egyetemista életet 
élve, méghozzá Bolognában, 

természetesen mindezt elővi-
gyázatosan, maszk mögé búj-
va. A tantárgyakat az otthoni 
tárgyaimhoz igazodva kellett 
kiválasztanom, viszont ehhez 
eléggé szabad kezet kaptam, 
rengeteg érdekes tantárgy közül 
választhattam. Olasz irodalmat 
és szociolingvisztikát, valamint 
kínai nyelvtant és történelmet 
tanulok. Egy másik, számomra 
érdekes tény, hogy a négy álta-
lam választott tantárgy közül, 
mindegyiknek változó az idő-
tartama. Egyik tantárgyam csu-
pán 1 hónapot tart, tehát nem 
az otthon megszokott, egész fél-
évet lefedő tantárgyak vannak. 

Ami a jelenlegi helyzetet 
illeti, a város vörös zónában 
van március 21-ig, így 2 hete 
csakis on-line folyik az okta-

tás. Már hozzászok-
tam az itteni gyakori 
változáshoz, ugyan-
is ez a 4. szín mióta 
itt vagyok: volt már 
sárga, narancssárga 
és sötét narancs is. 

gadóak voltak – megjegyzem, 
ez egy olasz sajátosság. Hamar 
családias hangulat alakult ki, 
amire igen csak szükségem volt, 
tekintve, hogy teljesen egye-
dül csöppentem az új közegbe, 
senkit sem ismerve. Nem tar-
tottam attól, hogy egyedül kell 
kiismernem egy idegen várost, 
és Bologna vendégszeretete pil-
lanatok alatt múlta felül minden 
elképzelésemet. Az olaszoknak 
van egy olyan jellegzetességük, 
mentalitásuk, amit én felettébb 
izgalmasnak találok: igazán 
tudnak élni. Nem sietnek vagy 
rohannak, szeretnek pihenni, 
nyugodtan meginni azt a pohár 
bort ebédkor, betartani az evés-
re szánt időt, szórakozni – tehát 
szeretik megélni az élet apró 
örömeit, mindenben meg tud-
ják találni a jót, és ez az egész élet 
stílusukat körbefonja. Nem ne-
héz megszokni ezt az életvitelt. 

Az Erasmus-szal érkezőknek 
létezik egy úgynevezett „buddy-
program”, amelyre regisztrálva, 
helyi emberekre lehet találni, 
akik segítenek beilleszkedni. 
Így ismertem meg két barátnő-
met is, akikkel első perctől úgy 
éreztem, mintha ezer éve ismer-
nénk egymást. Az olasz szemé-
lyek mellett, pedig számtalan 
lehetőség van Erasmusos em-
berekkel megismerkedni a világ 
bármelyik, de tényleg bármelyik 
részéről, ami szintén egy olyan 
élmény, amit nem mindennap 
tapasztal az ember, és értékes 
barátságok kincstára lehet. 

Az Erasmus egyedi prog-
ram, melyet meleg szívvel 
tudok ajánlani minden egye-
temistának. Legyetek bátrak, 
nyitottak az újra és ne féljetek 
kilépni abból a bizonyos kom-
fortzónából, hiszen ez egy 
olyan lehetőség, ami nem ko-
pogtat minden nap az ajtón, 
viszont egyszer megtapasztal-
va, életre szóló tapasztalattal, 
barátokkal, leírhatatlan élmé-
nyekkel gazdagodhatunk. 

SZISZ - szenések

Minden esetre, véleményem 
szerint különösen jó egye-
temi rendszer van kialakítva, 
mind járványügyi, mind ál-
talános szempontból, amivel 
nagyon meg vagyok elégedve. 
Egyáltalán nem érzem terhelő-
nek, még úgy sem, hogy nem 
vagyok anyanyelvi beszélő, mert 
ugyebár teljesen olaszul tanulok. 
Ami a nyelvet illeti, meglepett, 

hogy mennyire hamar belerá-
zódtam, mivel habár 6. éve ta-
nulom az olaszt, még nem vol-
tam Olaszországban, vagy akár 
teljesen olasz közegben, hogy 
valójában gyakorolhassam a 
nyelvet. Ittlétem elsődleges célja 
az, hogy minél jobban elsajátít-
sam a nyelv fortélyait, és eddigi 
tapasztalatom alapján, ez a fo-
lyamat meglepően izgalommal 
teli. Rengeteg új dolgot tanulok 
a nyelvről: gesztikulációt, külön-
böző dialektusokat, mind olyan 
dolgokat, amiket csakis úgy ta-
nulhat meg az ember, ha abban 
a közegben mozog, ahol azt a 
nyelvet beszélik, és ebben ren-
geteget segít nekem az Erasmus. 

Albérletben lakom, két kedves 
olasz lánnyal, akik első perctől 
nagyon közvetlenek és befo-
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Március nem csak tavaszkezdő hónap, hanem idén a nagyböjt, a lelki el-
csendesülésünk negyvenhat napos periódusának jelentős része is. Felekezet-
től, vallási hovatartozástól függetlenül ez az időszak az önmegtartóztatás, és 
ezáltal a lelki feltöltődés ünnepe is. Úgy, ahogyan a természet újjáéled, ma-
gába szívja a napfényt, kizöldül a fa és a rét, úgy az emberi lélek megújulása 
is március folyamán kell végbemenjen, hogy amire elérkezik az ünnep, meg-
tisztult lelki valóval élhessük meg azt. 

A böjtöt nagyon sokan sztereotipizálják, főként az éhezéssel, a hús visszatar-
tásával azonosítják. Viszont a negyvenhat nap során sokkal többről van szó. A 
lelkiség intenzív megélése, felkészülés az ünnepre és egyben az egész évre, most 
az esztendő elején kell megtörténjen. Jelenlegi helyzetünkben, a világjárvány 
közepette pedig mi sem fontosabb, mint hogy lelkünket megtisztítsuk a terhek-
től, hogy majd képesek legyünk az igaz, a jó befogadására. Most amikor a vi-
lágban annyi kérdés és bizonytalanság, annyi negatív töltetű változás kavarog, 
szükség van arra, hogy egyénileg elmélyüljünk, gondolatainkat rendszerezzük.

A böjti időszak egyben a koronavírus-járvánnyal átértékelődhet. Pontosan 
most, márciusban egy éve, hogy felforgatta a világjárvány a megszokott, ké-
nyelmes mindennapjainkat, és éppen ebből kifolyólag lehet, hogy az elmúlt 
egy év során is böjtöltünk. Olyan dolgok, események maradtak el az életünk-
ből, amelyek máskor szerves részét képezték mindennapjainknak. Éppen 
ezért most a böjt valódi lényegére és üzenetére jobban ráérezhetünk, mert a 
ránk kényszerített élethelyzet rávezethetett bennünket arra, hogy időnként 
önszántunkból is érdemes a böjtöt választani. Mert a megvonás egyben meg-
tisztít, megvilágosít. Talán azt is mondhatnánk, hogy mindezek értelmében 
a márciusi hónap az kulináris élvezeteket, különösen a táplálkozást vagy 
az azokról egy időre való teljes lemondást jelenti. De ne csak a külső, hús-
mentes táplálkozásra figyeljünk, hanem böjt idején belülről táplálkozzunk. 
Az önkéntes megvonáskor az energiát nem a felvett élelmiszerekből, hanem 
testünk táplálékraktárából nyerjük. E raktárról – testi és lelki formájáról – 
pedig egyénenként kell gondoskodnunk, hogy mindig telve legyen, és ebben 
az időszakban elvégzendő feladatunknak kell tekintenünk ennek feltöltését.

A március nem csak a természet feléledése, a tavasz kezdete, a nők ökume-
nikus imanapja, a nők nemzetközi napja, a magyarság és nemzettudatunk 
jeles hónapja, hanem egyben emberi valónk, lelki mivoltunk feltöltődése a 
megtartóztatások által.

Benedek Andrea 

Márciusi újjáéledés

,,Olyan idő ez, amikor minden szabad! Hisz a 
föld közeledik a naphoz. Minden ember kibe-
széli, amit szívén hordoz. A legféltettebb titko-
kat. Aki gyűlöli a nagyok nagyjait, kikiabálja azt 
az utcán, s aki szeretett valakit titokban, meg-
csókolja szeretőjét az utcán. S a föld még mindig 
közeledett a naphoz. Március tizenötödike volt. 
Az alkotmány kihirdetésének napja. A sajtósza-
badság napja. Száz új hírlap keletkezik egyszerre 
(…), aki sebet kapott, bekötötte, nem panaszko-
dott; akik halálsebben elestek, társaik puskáikra 
véve vitték odább, s még akkor is azt kiáltották: 
„éljen a szabadság”; s amilyen hosszú a forrói 
országút, olyan hosszan jelölték vércseppjeikkel 
a védett Magyarország földét.”

Hűség, szerelem, hazaszeretet és köpönyeg-
forgatás, csaták, tömegjelenetek, forradalmi és 
intim pillanatok, hősiesség és önfeláldozás ka-
varognak Jókai Mór regényének lapjain, amely 
az 1848-49–es forradalom és szabadságharc 
hőskölteménye. Bár az iskolai kötelező olvas-
mányok nem minden esetben nyerik el a diá-
kok tetszését, de utólag beláthatjuk Jókai Mór A 
kőszívű ember fiai című regény már 152 éve – 
főként márciusban – aktuális olvasmány. A for-
radalom hangja, a szabadság akarata, a gyüle-
kezések moraja, a csaták véres volta oly módon 
jelenik meg közkedvelt romantikabeli írónknál, 
hogy több mint másfél évszázad múltán is a ma-
gyar szívnek gyorsabb ütemet diktál. 
A történelmi, de egyben családregény a Ba-
radlayak történetén keresztül láttatja az 1848-
49–es eseményeket. A függetlenségi és aulikus 
nemesség konfliktusa romantikus formában 
bontakozik ki a család életében. Az özvegy 
férje akaratával szembeszegülve megfogadja, 
hogy a fiait a nemzet és a haladás szolgálatába 
állítja, így a három fiú más-más módon tel-
jesíti anyja kívánságát. A Baradlay fiúk sorsa 
egyben a 48-as szabadságharcosok sorsa, van, 
aki áldozat lesz és van, aki kegyelmet kap. 
A nemzeti függetlenség ügyét Jókai szemüve-
gén keresztül ma is aktuálisnak érezhetjük. 
Most, amikor az egyéni szabadságjog korlá-
tok közé van szorítva, amikor magyar kisebb-
ségként függetlenségre vágyunk, amikor a 
szabad sajtó mégsem szabad minden esetben, 
mi sem lehet időszerűbb, mint Jókai regénye?!

Benedek Andrea 

Lapozgató 
(könyvajánló)
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Taekwondo a koronavírus idején
A Koronavírus járvány 

megfékezésének érdeké-
ben a legtöbb sportese-
ményt szüneteltették vagy 
elhalasztották. Az újonnan 
hozott szabályok következ-
tében, még az olyan rangos 
sporteseményeket is elna-
polták, mint az Olimpia, 
vagy a labdarúgó-Európa-
bajnokság. Ezzel szemben 
a taekwondohoz, mint 
sporthoz kapcsolódó ese-
mények folytatódtak. A 
taekwondo nemzetközi 
szervezetei sikeresen lebo-
nyolították a versenyek egy 
részét, amelyeket az online 
térben rendeztek meg. 
A taekwondo versenyek 

két félék lehetnek. Az 
egyik a formagyakorla-
tok elvégzésére alapul, 
míg a másik a küzdésre. 
Természetesen az utóbbi 
a személyes érintkezések miatt nem bo-
nyolítható le az online térben, azonban a 
formagyakorlatok elvégzése teljes mér-
tékben kivitelezhető. Az internet segítsé-
gével megrendezett versenyek jórészén 
a szovátai taekwondocsapat is részt vett, 
páros és egyéni kategóriákban.
Máté Miklós öt danos taekwondo mester, 

aki a szovátai csapatot készítette fel a ver-
senyekre elmondta, az internetes versenyek 
több szabály szerint zajlottak. Az alapos 
felkészülés után, a versenyzők a különböző 
kritériumoknak megfelelő pályán mutatták 
be a formagyakorlatokat, majd az arról ké-
szült videófelvételt a nemzetközi mesterek 
elbírálták. Ugyanakkor, a formagyakorla-
tok bemutatása előtt a versenyzőknek an-
golul kellett bemutatkozniuk, illetve meg 
kellett felelniük minden előírásnak, ame-
lyek úgy vonatkoztak az öltözetükre, mint 
rangjukra és életkorukra. 
Máté Miklós véleménye szerint az on-

line térben megrendezett versenyeknek 
megvoltak a nehézségei, de az előnyei is. 
A legnagyobb nehézséget a teljesen meg-
változott környezet, illetve az internetes 
elbírálás érdekében hozott szabályok je-

Mi is az E-Sport? Az elektronikus 
sport, (röviden E-sport) művelői 
amatőr vagy professzionális szinten, 
egyes videojátékokkal versenyszerű-
en foglalkoznak. Komoly felkészü-
léssel, és több óra belefektetett idővel, 
az E-sportolónak nevezett játékosok 
kiemelkedő eredményeket érhetnek 
el egy-egy videojátékban. Az E-sport 
vetélkedők a romániai nagyobb vá-
rosokban, illetve külföldön elterjedt 
és felkapott eseménynek számítanak. 
Ezek során a játékosok egyéni vagy 
csapat szinten mérkőznek meg.
Az E-sport mérkőzések egyre na-

gyobb népszerűségnek örvendenek 
a fiatalok körében, ezért a szovátai 
Domokos Kázmér Szakközépiskola 
Diáktanácsa jó ötletnek tartotta egy 
ilyen verseny megrendezését. Annak 
ellenére, hogy a Koronavírus megfé-
kezése érdekében az oktatási intézmé-
nyek egy időre bezártak, a szervezők 
olyan eseményt akartak megrendezni, 
ami az online térben is összehozza a 
diákokat és felkelti érdeklődésüket.
Az esemény egy videojátékon ala-

pult, ami a Counter Strike: Global 
Offensive, az egyik legnépszerűbb 
E-sport játék volt. A taktikai csapatjá-
ték során egyszerre két, öt fős csapat-
nak kellett összemérnie tehetségét. 
Az eseményen tizenhat csapat ver-
senyzett, legfőképp Maros, Hargita és 
Kovászna megyéből, de külföldről is 
volt részvevő. A verseny végén az első 
két csapat jutalomban részesült, illet-
ve különdíjak is kerültek kiosztásra.
Mivel az E-sport vetélkedő nagy nép-

szerűségnek örvendett, a szervezők 
tervezik a hasonló események lebo-
nyolítását, más játékokat is figyelembe 
véve. Ezekről a kellő időpontban a Do-
mokos Kázmér Diáktanács Facebook 
oldalon lehet majd informálódni. 
Bereczki Domokos a Diáktanács 

elnöke elmondta, hogy csapatuk va-
lami újat szeretett volna létrehozni az 
iskolában. Továbbá remélik, hogy a 
versenynek hagyománya lesz és a kö-
vetkező generációk folytatni fogják 
megszervezését.     

Hajdu Róbert

E-sport a DK-ban

lentették. Ugyanakkor, az online verse-
nyek egyik legnagyobb előnye, hogy más 
sportágakkal ellentétben a taekwondo 
művelői továbbra is versenyszinten spor-
tolhattak. Továbbá kihasználva az internet 
adta lehetőségeket, a Szovátai Sasok olyan 
nemzetközi versenyekre juthattak el, ame-
lyekre átlagos esetben a távolság miatt 
nehezebb lett volna. Az internetes ver-
senyek, amelyeken részt vettek általában 
Dél-Amerikában voltak szervezve, olyan 
országokban, mint Kolumbia, Chile vagy 
Argentína.
A Szovátai Sasok nagyon jól szerepeltek 

az online versenyeken és 2020-ban, hu-
szonhét versenyen, negyvenöt érmet sze-
reztek. A számos elismerést Dósa Bene-
dek, Szabó Olívia, Szőcs Anasztázia, Máté 
Botond, Dragoş Adrian Bogdan, illetve 
mesterük Máté Miklós szerezte.
A csapat a 2021-es évben is több online 

versenyre készül, melyek közül az elsőt Ve-
nezuelában rendezik. Remélhetőleg a több 
óra belefektetett munka és gyakorlás, az idei 
évben is meghozza gyümölcsét, és városunk 
sportolói további érmeket szereznek.

Hajdu Róbert 
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Este van már. Bomba nő 
áll egyedül a buszmegálló-
ban. Szakad az eső, a busz 
meg sehol. Hirtelen elegáns 
Merci fékez le előtte, és ki-
szól egy jóképű férfi:

– Hölgyem, hazavihetem?
– (folytatás a Poén 1-ben 

és Poén 2-ben)

Készítette:
Molnos 
Ferenc

Kiállítás a 
Néprajzi 
M.-ban

Zseni Tova
Nemz. 

Külgazd. 
Üzl. Szöv.

Befejezett
Arany 
János 

verciklusa

E 
város 
lakója

Konzer-
vatóriumi 
foglalatosság

Poén 
1

Befeje-
zetlenül

Len 
(rom.)

Pl. Hosszú 
Katinka

Esek

Poén
2

A falu 
vége 

(3 szó)

Megszó-
lítás

Ritkaság

... 
Michalc-
zewski

Nemzetség 
Macska-
gyökér

... vonat 
most van 
indulóban

Kétes

Surran

Hibázók
Erődítm. 

teteje

Gitárt 
javít

Kaper-e?
Francia 

református

... tarda
(nagy 
túzok)

Alszik

Méter

ITD
Ásvá-
nyunk

Megyei 
szerencse-
játék iroda

Esztendő

Nyugat

... Mor, 
izraeli 

diplomata,

Belga 
település

Takar

Social 
Security 
System

Ferenc

Gramm

Igen 
(ang.)
Itália

Paci
Kolumbusz 

illetősége

Kafka- regény

... Eliot
Régi török 

(ford.)

Norvég 
zenei 

együttes

Úr (rom.)
Kábító-

szer

Mely sze-
mélyé?

BPZ

Sapka 
(cseh,)

Tonna
Olasz 
névelő

...-tető, (ford.) 
Gerecse

Tarkan dal

Sózó
Pépes étel

Origó

Tüntetést 
szétveret
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