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Legyen
Covid-dal vagy anélkül 

sorra mennek el szerette-
ink, rokonaink, barátaink, 
ismerőseink. Mondhatjuk, 
hogy erőst tömött sorok-
ban. A morbid vicc azt 
mondja: most még azok is, 
akik eddig sose tették.

Nincs ember, akinek ne 
lennének halottai, akinek 
halottak napján ne volna ki-
ért gyertyát gyújtania. 

Legyen ez a vezércikk egy 
mindazokért gyújtott gyertya, 
akiket személyesen ismerhet-
tünk, s akik úgy mentek el, 
hogy űrt hagytak bennünk.

A nagy sorban elment a 
minap egy tanárom, aki 
még osztályfőnököm is 
volt a líceumban. Egy ta-
nárom, akinek a tantárgyát 
nem szerettem, nem ér-
dekelt, s nem is tanultam. 
Így aztán az nem lehetett 
kapcsolatunk építésének 
eszköze, nem lehetett köte-
lék köztünk. Pedig az első 
pillanattól éreztem, hogy 
valami szorosan összeköt 
vele. Tudtam, hogy értjük 
egymást. Mindkettőnk szá-
mára a tanár-diák viszony 
–  no meg az iskola –  csak 
egy keret volt, amiben mo-
zogni kényszerültünk. Nem 
kétséges, a lényeg más volt, 
és nem félt ennek jelét adni. 
Nem sok tanárom volt, aki-
ről ezt elmondhatom.

Későbbiekben, nehéz idők-
ben,  két ciklusban az iskola 
igazgatásának terheit is fel-
vállalta – még egy dolog, 
amiért illő emlékezni rá.

Elment Májai Ferenc. Úgy 
ment el, csendben, felhajtás 
nélkül, ahogyan élt. 

Legyen könnyű neki a föld!

Molnos Ferenc

Emlékmű ’56 szovátai áldozatainak
Járom és prés. A járom – más szóval iga – tu-

lajdonképpen húzó állatra (igavonó állatra) tett 
fakeret. Átvitt értelemben súlyos teher, társa-
dalmi rabság. A kényszerű teherviselés jelképe. 
A prés pedig egy szorítóeszköz, a nyomásgya-
korlásé, az elviselhetetlen kényszeré. Így együtt, 
egybeszerkesztve ’56 szovátai áldozataira em-
lékeztető, Bocskay Vince szobrászművész által 
megálmodott alkotás, amely Sánta Csaba szob-
rászművész öntőműhelyében merevült bronzba.

Az emlékmű ugyanakkor egy kettős kereszt 
is. Állítója Szováta Város Önkormányzata.

Az ’56-os forradalom 65. évfordulója – mi-
csoda számpár: 56 és 65 – jó alkalom volt az 
emlékmű felállítására a szovátai temetők, teme-
tőház közelében, ahová amúgy is emlékezni és 
főhajtani járunk. Immár van egy hely, ahol főt 
hajthatunk a megpróbáltatásokat elszenvedő 
szovátaiakra emlékezve.

Öröm, hogy a rendezvényen itt lehetett és fel-
szólalhatott Kelemen Imre, szovátai ’56-os.

Az önkormányzat vezetői, a történelmi egy-
házak szovátai elöljárói és megannyi szovátai 
mellett az eseményt jelenlétével megtisztelte 
Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Tóth 
László is.                                         Molnos Ferenc



Önkormányzati
határozatok

2 önkormányzat

113. sz. Határozat – 
Szováta Város 2021. évi költ-
ségvetésének módosításáról;

114. sz. Határozat – a DC 
49-es út modernizálására 
az Országos Anghel Saligny 
Beruházási Program keretén 
belül a finanszírozás kérelmé-
nek, illetve a beruházás költ-
ségbecslésének elfogadásáról;

115. sz. Határozat – szovátai 
utcahálózat aszfaltozására 
az Országos Anghel Saligny 
Beruházási Program keretén 
belül a finanszírozás kérelmé-
nek, illetve a beruházás költ-
ségbecslésének elfogadásáról;

116. sz. Határozat – 
Szováta ívóvíz- illetve csa-
tornahálózatának bővítésére 
az Országos Anghel Saligny 
Beruházási Program keretén 
belül a finanszírozás kérelmé-
nek, illetve a beruházás költ-
ségbecslésének elfogadásáról;

117. sz. Határozat – egy telek 
közvetlen vásárlásának jóváha-
gyásáról a Május 1 utcában;

118. sz. Határozat – egy telek 
közvetlen vásárlásának jóváha-
gyásáról a Tölgyes utcában;

119. sz. Határozat – 
Szováta Város 2021. évi költ-
ségvetésének módosításáról;

120. sz. Határozat – Szováta 
Város költségvetése 2021.09.30-
as dátummal készült zárszám-
adásának elfogadásáról;

121 sz. Határozat – a pol-
gármesteri hivatal személyzeti 
diagramjának módosításáról;

122 sz. Határozat – a Szováta-
Nyárád kórház szervezeti és 
működési szabályzata módosí-
tásáról;

123 sz. Határozat – a szovátai 
iskolák igázó pedagógusai uta-
zási költségeinek megtérítéséről;
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124 sz. Határozat – a tele-
pülés iskoláinak vezetőtaná-
csaiba a Szováta város Helyi 
Tanácsa képviseletére hozott 
H.C.L. nr.98/29.09.2021-es számú 
határozat módosításáról;

125 sz. Határozat – az iskolai 
igazgatói és aligazgatói tisztsé-
gek betöltésére kiírt verseny-
vizsga szóbeli értékeléséhez 
egy személy kijelöléséről az 
önkormányzat képviseletére;

126 sz. Határozat – Szováta 
Város szociális igazgatósága 
szervezeti és működési sza-
bályzatának elfogadásáról;

127 sz. Határozat – a közös-
ségi és magán szociális szolgál-
tatások fejlődési stratégiájáról 
a 2021-2027-es időszakra;

128 sz. Határozat – az ön-
kormányzat által szervezett és 
finanszírozott szociális szol-
gáltatások évi tervéről;

129 sz. Határozat – a 
C.F.55085-as telekkönyvi számú 
telek megosztásához készített 

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: 
Gergely Adrienn   (szülei: Gergely Róbert és Gergely Izabella);
Gábor Mihai   (szülei: Gábor Mihály és Máté Mândra Margareta);
Baricz Balázs Sándor   (szülei: Baricz Sándor és Baricz Szende Mária);
Bokor Anastasia   (szülei: Bokor Edward és Hărșan Anamaria);
Fülöp Jázmin Zselyke   (szülei: Fülöp Zoltán és Bodor Ildikó);

Házasságot kötöttek: 
Kozma Zsolt (Hosszú utca 49 A szám) – Janó Katalin Noémi (Balánbánya);
Tankó György István (Május 1 utca 89 szám) – Lukács Annamária (Május 1 utca 89 szám);
Nyulas Norbert (Fenyő utca 2 szám) – Fülöp Orsolya (Csendes utca 33 A szám);
Fülöp Szabó Zsolt (Május 1 utca 62 A szám) – Szabó Anita Barbara (Erdőszentgyörgy);
Elhunytak: 
Kajcsa Zoltán (sz. 1950) – Nyárádköszvényes; Simonfi Magdolna (sz. 1943) – Illyésmező 
41 szám; Lázár József (sz. 1930) – Csorgó utca 19 szám; Teodor Sándor (sz. 1958) – M. 
Eminescu ltp. G1/39 szám; Moga Ágnes (sz. 1926) – Illyésmező 72 szám; Demény Emese 
(sz. 1961) – Malom utca 11 szám; Katona Károly (sz. 1941) – Templom utca 25 szám; 
Jeremiás József (sz. 1940) – Akác utca 36 szám; Ötvös Rozália (sz. 1933) – Fő út 44 szám; 
Lázár Mária (sz. 1923) – Restád utca 3 szám; Sánta András (sz. 1930) – Hosszú utca 72 
szám; Márton Ibolya (sz. 1945) – Parajdi út 75 szám; Pál András (sz. 1942) – Szilfa utca 
1/A szám; Gábor István (sz. 1951) – Május 1 utca 30 szám; Barabás József (sz. 1957) – 
Csorgó utca 32 szám; Ötvös Anica (sz. 1954) – Május 1 utca 80 szám; Kulcsár János (sz. 
1946) – M. Eminescu ltp. C2/15 szám; Májai Ferenc (sz. 1942) – M. Eminescu ltp. F/13 
szám; Pál Ibolya (sz. 1935) – Akác utca 17 szám; Simon Rozália (sz. 1940) – Parajdi út 
25 szám; Ágoston Károly (sz. 1943) – Fő út 23 szám; Dósa Erzsébet Márta ( sz. 1933) – 
Sómező utca 6 szám; Szabó Ferenc (sz. 1950) – M. Eminescu ltp. N1/7 szám;

dokumentáció elfogadásáról;
130 sz. Határozat – a Doina 

mozi mögötti amfiteátrum ter-
vezésére és kivitelezésére kötött 
szerződés után aktualizált álta-
lános értékbecslés elfogadásáról;

131 sz. Határozat – Illyésmező 
víz- és csatornahálózata megva-
lósíthatósági tanulmányának el-
fogadásáról és annak igényléséről, 
hogy bekerüljön az Anghel Saligny 
Országos Beruházási Programba;

132 sz. Határozat – a Vetés utca 
csatornázása megvalósíthatósági 
tanulmányának elfogadásáról és 
annak igényléséről, hogy beke-
rüljön az Anghel Saligny Orszá-
gos Beruházási Programba;

133 sz. Határozat – egy műjég-
pálya építése megvalósíthatósági 
tanulmányának elfogadásáról;

134 sz. Határozat – egy a vá-
rosnak ajándékozott Mercedes 
Benz, L 6 8 D 29-es tűzoltóau-
tó elfogadásáról;

135 sz. Határozat – a város 
közvilágítása fejlesztésére történő 

beruházási terv elfogadásáról;
136 sz. Határozat – új gyű-

léselnök elfogadásáról;
137 sz. Határozat – a 202. évi 

városi költségvetésbe foglalt 
beruházási lista módosításáról;

138 sz. Határozat – a 
szakadáti kultúrotthon felújítá-
sa dokumentációjának elfoga-
dásáról és annak igényléséről, 
hogy finanszírozást kapjon a 
Környezetvédelmi Alapból;

139 sz. Határozat – a Doina 
mozi épülete felújítása doku-
mentációjának elfogadásáról 
és annak igényléséről, hogy fi-
nanszírozást kapjon a Környe-
zetvédelmi Alapból;

140 sz. Határozat – egyes 
szovátai telkek felértékelésére 
készült jelentések elfogadásáról;

141 sz. Határozat – a C.F. 
56493-Sovata (nr. C.F. vechi: 
5842/A+6)-es telekkönyvi szám 
alatti telek áthelyezéséről a vá-
rosközvagyonából a város ma-
gánvagyonába;
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Hotărârea nr. 113 – cu pri-
vire la aprobarea rectificării 
Bugetului Local al Orașului 
Sovata, pe anul 2021;

Hotărârea nr. 114 – pentru 
aprobarea devizului gene-
ral estimativ și a cererii de 
finanțare pentru obiectivul 
de investiție „Moderniza-
re stradă, Drum Comunal 
DC49 în Orașul Sovata, 
județul Mureș”, propus spre 
finanțare în cadrul Progra-
mul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”;

Hotărârea nr. 115 – pentru 
aprobarea devizului gene-
ral estimativ și  a cererii de 
finanțare pentru obiectivul 
de investiție „Asfaltare rețea 
stradală în Orașul Sovata, 
județul Mureș”, propus spre 
finanțare în cadrul Progra-
mul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”;

Hotărârea nr. 116 – pentru 
aprobarea devizului general es-
timativ și a cererii de finanțare 
pentru obiectivul de investiție 
„EXTINDERE REȚEA DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE MENAJE-
RĂ ÎN ORAȘUL SOVATA, 
JUDEȚUL MUREȘ”, propus 
spre finanțare în cadrul Pro-
gramul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”;

Hotărârea nr. 117 – cu privire 
la aprobarea cumpărării directe 
a proprietății imobiliare – teren 
intravilan, situat în Sovata, str. 1 
Mai  fn., județul Mureș;

Hotărârea nr. 118 – cu pri-
vire la aprobarea cumpărării 
directe a proprietății imobi-
liare – teren intravilan, situ-

Hotărârile
Consiliului Local

at în Sovata, str. Stejerișului, 
nr.7/A, județul Mureș.

Hotărârea nr. 119 – cu pri-
vire la aprobarea rectificării 
Bugetului Local al Orașului 
Sovata, pe anul 2021;

Hotărârea nr. 120 – cu privire 
la aprobarea Contului de execu-
ţie al Bugetului Local al Orașului 
Sovata la data de 30.09.2021;

Hotărârea nr. 121 – cu privire 
la aprobarea modificării Orga-
nigramei și a Statului de funcții 
al aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Sovata;

Hotărârea nr. 122 – cu privi-
re la aprobarea Regulamentului 
de Organizare și Funcționare 
precum și Regulamentul Intern 
al Spitalului Sovata-Niraj;

Hotărârea nr. 123 – privind 
aprobarea decontării cheltu-
ielilor de deplasare a cadrelor 
didactice din cadrul Liceu-
lui Tehnologic „Domokos 
Kázmér” și Școala Gimnazială 
„S.Illyés Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 124 – cu pri-
vire la modificarea H.C.L. 
nr.98/29.09.2021 privind apro-
barea desemnării reprezentanţi-
lor Consiliului Local al Orașului 
Sovata în Consiliul de Adminis-
traţie al Liceului Tehnologic „Do-
mokos Kazmer” și în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnazia-
le „S. Illyes Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 125 – cu pri-
vire la aprobarea desemnării 
unui reprezentant în comisiile 
de evaluare a probei de interviu 
a concursului pentru ocuparea 
funcțiilor vacante de director 
și director adjunct din unitățile 
de învățământ preuniversitar 
de stat din județul Mureș;

Hotărârea nr. 126 – cu privi-
re la aprobarea Regulamentu-
lui de organizare și funcționare 
al Direcției de asistență socială 
al Orașului Sovata;

Hotărârea nr. 127 – cu pri-
vire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor  sociale 
acordate de furnizorii  publici  
și  privaţi  la nivelul orașului 

Sovata, judeţul Mureș, pentru 
perioada 2021-2027;

Hotărârea nr. 128 – privind 
aprobarea Planului anual de 
acţiune privind serviciile so-
ciale administrate și finanţate 
din bugetul Consiliului Local 
Sovata pentru anul 2021; 

Hotărârea nr. 129 – privind 
aprobarea documentației to-
po-cadastrale de dezlipire 
a terenului situat în orașul 
Sovata, județul Mureș, în 
suprafața de 4192 m.p. în-
scris în C.F.55085-Sovata,  
aparținând domeniului public 
al Orașului Sovata; 

Hotărârea nr. 130 – cu pri-
vire la aprobarea devizului ge-
neral actualizat după încheie-
rea contractului de proiectare 
și executie  pentru obiectivul 
de investiții “Amenajare spațiu 
de agrement multifuncțional 
în jurul cinema Doina” și ela-
borarea Proiectului tehnic;

Hotărârea nr. 131 – cu privire la 
aprobarea Studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-econi-
mici ai Studiului de Fezabilitate / 
D.A.L.I. „Construire reţea de ca-
nalizare menajeră în cart.Ilieși și 
a Cererii de finanțare pentru Pro-
gramul Național de investiții „An-
ghel Saligny”;                         

Hotărârea nr. 132 – cu pri-
vire la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate și  indicatorilor 
tehnico-econimici ai Studiu-
lui de Fezabilitate / D.A.L.I. 
„Extindere retea de canalizare 
și apă  str.Lanului și a Cere-
rii de finanțare pentru Pro-
gramul Național de investiții 
„Anghel Saligny”;   

Hotărârea nr. 133 – cu privire la 
aprobarea Studiului de Fezabilitae 
și indicatorilor tehnico-econimici 
ai Studiului de Fezabilitate / D.A.L.I. 
„Construire patinoar artificial în 
scop didactic Tip 1”;                              

Hotărârea nr. 134 – cu pri-
vire la acceptarea ofertei de 
donație a unei autospeciale de 
stingere de incendiu Merce-
des Benz, L 6 8 D 29;

Hotărârea nr. 135 – cu pri-
vire la aprobarea investiției 
”Modernizarea sistemului 
de iluminat public în orașul 
Sovata, județul Mureș”;

Hotărârea nr. 136 – cu privi-
re la alegerea președintelui 
de ședință;

Hotărârea nr. 137 – cu pri-
vire la modificarea Listei de 
investiții, anexă la Bugetul Local 
al Orașului Sovata, pe anul 2021;

Hotărârea nr. 138 – privind 
aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici ai obiectivului 
“CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE ȘI GESTIO-
NAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI „MODERNIZARE 
CĂMIN CULTURAL SĂCĂ-
DAT PRIVIND CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE”, 
precum și aplicarea unei cereri 
de finanțare la Programul pri-
vind creșterea eficienței energe-
tice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădiri publice, deru-
lat prin Administrația Fondului 
pentru Mediu; 

Hotărârea nr. 139 – privind 
aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici ai obiectivului 
“CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE ȘI GESTI-
ONAREA INTELIGENTĂ 
A ENERGIEI „MODERNI-
ZARE CINEMA DOINA 
PRIVIND CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE”, 
precum și aplicarea unei cereri 
de finanțare la Programul pri-
vind creșterea eficienței ener-
getice și gestionarea inteligentă 
a energiei în clădiri publice, 
derulat prin Administrația 
Fondului pentru Mediu;

Hotărârea nr. 140– cu pri-
vire la aprobarea Rapoarte-
lor de evaluare a unor imo-
bile situate în Orașul Sovata;                       

Hotărârea nr. 141 – cu privi-
re la trecerea suprafeței de teren 
înscrisă în C.F.56493-Sovata 
(nr. C.F. vechi: 5842/A+6), din 
domeniul public, în domeniul 
privat al Orașului Sovata;                       
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Újabb miniszteri látogatás

Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi 
november 5-én, amikor is Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter, Pásztor 
Sándor, a Környezetvédelmi, Vízügyi és 
Erdészeti Minisztérium tanácsos, Péter 
Ferenc, Maros megyei tanácselnök és a 
sajtó képviselőinek jelenlétében meg-
történt immár hivatalosan is a Szováta 
patak 4,2 kilométeren zajló medersza-
bályozási munkálatainak átvétele. 

A munkálatok eddigi összértéke 2 mil-
lió 600 ezer lej, ami 1,1 km beton támfa-
lat, valamint 1 km kőpart erősítést foglal 
magába. Ekkora mértékű beruházás az 
1980-as évektől nem történt a patak-
meder rendezését illetően, amelyre az 
igény bár 15 évvel ezelőtt megszületett, konkrét intézkedés, 
azaz a tervek előkészítése, csak a 2016-os árvíz után kezdődött, 
azok kivitelezésére pedig 2019-ben sikerült pénzt pályázni po-
litikai támogatással. 

A sajtótájékoztató keretében történő átadás során, Fülöp 
László Zsolt polgármester köszönetét fejezte ki Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter úrnak és munkatársainak, akik 
szívügyükként támogatták a tervek megvalósítását. 

„Bár egy fejezetnek a végéhez értünk, hosszú még a teendők sora. 
Folytatjuk a munkálatokat a összekötő patakok medrének rende-
zésével, továbbá feltett szándékunk a vízmeder környezetvédelmi 
szempontból történő helyreállítása is. Tervünkben áll olyan ősho-
nos halfajok tenyésztése, mint a kövihal, a pisztráng, a márna vagy 
a zsemle, de szeretnénk kiépíteni a régi malomárkot is. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi 
településünk valamikor e patak mellé 
épült, itt telepedtek le az első szovátai 
emberek, akik számára ez a patak biz-
tosította az életet. Ezt szem előtt tart-
va törekszünk arra a jövőben, hogy a 
patakmedret tisztán tartsuk, valamint 
hogy fellendítsük a halászat kultúráját, 
amely turisztikai szempontból is egy 
plusz vonzerőt jelenthet Szovátának” – 
fejtette ki terveit a polgármester. 

Szováta Város 
Önkormányzatának közleménye
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A városban folyó munkálatokról

Primaria Orașului Sovata pe această cale vă aduce la cunoștiința 
locuitorilor că premergător sezonului rece vă revine obligația de 
a verifica instalațiile de încălzire și de a curăța hornurile aferente 
de către personal calificat. 

Telefon informativ: 0740-417.925

– A városban több helyen miért bontják fel a járdákat, törik az 
úttestet, ássák a sáncokat? Milyen munkálatok folynak? – kér-
deztük Kiss Ferenc alpolgármestert. 

A következőket tudtuk meg:
A Tavasz utcában egy a városba bejövő 20 000 V-os vonalat fek-

tettek le. A régebbi vezeték már gyakran meghibásodik, s  kell 
egy új, hogyha valahol defektes lesz a régi, akkor legyen egy má-
sik vonal, ami átvegye a feladatot. Az utóbbi időben nem egyszer 
akadt el az áramszolgáltatás, ilyenkor 2-3 órába is beletelhetett, 
amíg a hibát megtalálták és elhárították. Ez az új vezeték egy át-
kapcsolási lehetőséget ad. A Gyár utcán, Tavasz utcán és a Farkas 
utcán ment a régi vezeték is, csak más nyomvonalon. Tulajdon-
képpen transzformátorházak közt. Transzformátortól transzfor-
mátorig. Az Eminescu negyedben is ezért ástak sáncot. A Petőfi 
lakótelepen is fognak. Ahol trafóházak, illetve oszlopra helyezett 
trafók vannak – mint például ahol a Restád pataka az Akác utcát 
keresztezi –, azokat mind összekötik az új vezetékkel. Az áram-
szolgáltatónak a munkálata. Az önkormányzat engedélyezte, 
hiszen ez a lakosság jó áramellátásáért történik. A munkálatok 
végén a feltört járdákat is nyilvánvalóan ők fogják rendbe rakni.

A Hársfa utcában is felásták az utat az ősz folyamán. Ott a fő 
gázvezeték cseréje történt meg, a régit kiiktatták. Persze, minden 
fogyasztóhoz új bekötéseket is kellett végezzenek. Túl vannak a 
nyomáspróbán. Az új vezeték jól szolgál.  Keresztül kell menjen 
a temetőház fölött is, de ott magánterületeken kellene megboly-
gatni a földet, az egyelőre elmaradt. Csak a közterületen kaptak 
engedélyt a munkálatokra, hogy kicseréljék a régi vasvezetékeket 
műanyagvezetékre. Tulajdonképpen ez a fővezeték, amin a gáz 
bejön a városba. Azon a szakaszon is meg kell majd oldani. A 
város egyéb területein megtörtént már korábban az átállás korró-
zióálló polietilénre. A Hársfa utcában még az idén rendbe teszik 
a gázvezetéssel megsértett útszakaszt. Nem csupán egy csíkban 
aszfaltoznak majd, de felmarják az úttest érintett sávját, s arra 
új aszfaltszőnyeget terítenek. Mire ez az újság az olvasókhoz ke-
rül, túl is kell lenniük rajta. A Hársfa utcai betonjárdák felülete 
mindkét oldalon már jócskán megviselt volt a bekötések előtt is. 
Egy-egy aszfaltréteg leterítésével tervezi az önkormányzat majd 
felújítani, de ez a munkálat ebben az évben már nem lesz meg.

A Patak utcában az új támfal mellé az út szélére nyírfacseme-
ték ültetését tervezi az önkormányzat. Ahol lehetséges, van annyi 
hely, kiássák a gödröket, friss földet visznek oda az ültetéshez. Ezt 
még a tél beköszönte előtt. Nyilvánvaló, a Patak utca és a Hóvirág 
utca aszfaltozása is része annak a projektnek, amely finanszírozá-
sára pályázatot nyújtott be az önkormányzat a kormányhoz. 

Hogyan szabadulhatunk 
a használt étolajtól

Olyan az élelmiszeripar ma már, hogy fél az ember olvas-
ni róla, mert minek rontsa el azzal az étvágyát. És ha csak 
az étvágyról volna szó. Itt van például az étolaj, konyháink 
alapvető anyaga. Na a préselésen túl még annyi minden tör-
ténik vele, amíg a boltok polcaira kerül. Egy sor finomítási és 
kémiai eljárásnak vetik alá. Savazzák, lúgozzák, színtelenítik, 
szagtalanítják, fehérítik, és ez még nem minden. A felhasz-
nálás során magunk is hozzájárulhatunk a káros összetevők 
szaporodásához, ha nem megfelelő módon használjuk illet-
ve, ha ismételten használjuk. Egyszóval, ha égetjük. 

Ha hosszabb ideig sütjük benne az ételt, olyan bomláster-
mékek alakulnak ki, melyek rákkeltő hatásúak. sütés során 
az olaj transzzsírokká alakul át, ami különösen egészség-
telen. Emellett nagyon szennyezi a környezetet: minden 
csepp étolaj egymillió csepp vizet képes megszennyezni. 
Az égett sütőolaj ráadásul karcinogén, vagyis rákkeltő ha-
tású. Ezért is fontos, hogy használat után a serpenyőből ne 
a lefolyóba – de a természetbe se! – öntsük ki. Különben is 
a lefolyó is megszenvedi, ha ismételten beléöntjük az olajat.

Valójában minden olyan konyhában, ahol a gazdasszony 
az egészséges étel mellett arra is figyel, hogy ne szennyez-
ze a környezetet, csak gyűl és gyűl az égett olaj.

De hát miként szabadulhatunk meg tőle anélkül, hogy 
szennyeznők a környezetünket vele? Kerestem és találtam rá 
lehetőséget Szovátán. A Dumbo autómosóban egy flakon-
ban összegyűjtött konyhai égett olajamat szívesen fogadták. 

Pillanatnyilag ezt tudom ajánlani bárkinek.
Molnos Ferenc

Lakossági felhívás!

Szováta Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy a hideg idő beállta előtt kötelességük ellenőrizni a fűtési 
rendszereiket és kéményseprők által kitisztíttatni a kéményeiket.

Elérhetőség: 0740-417.925
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                                                                           Díszíteni, avagy jelet hagyni
A díszítés kétségtelenül az ember 

egyik legősibb igénye és tevékenysége. 
Felbukkan kortól, helytől, kultúrától 
és technikától függetlenül. Végtére is, 
a díszítés az ember által teremtett szép. 
Dekorálni egyfajta művészet, tehát re-
latív, hogy mi számít szépnek ebben a 
tevékenységben. Senkitől sem áll távol 
a kifejezés. Karácsonykor, húsvétkor, a 
már felénk is ünnepelt halloweenkor 
és még sok más esemény kapcsán is dí-
szít az ember, dekorál, ízlésétől függő-
en. Már-már rituálévá vált a családok 
számára ez a művészeti tevékenykedés, 
viszont találunk olyan embereket, még 
városunkban is, akiknek a dekoráció a 
hivatásuk. 

A sokak számára leánykori nevén 
ismert Sütő Zsuzsánna már tíz éve te-
vékenykedik a díszítés művészetével 
Szovátán. Elmondása szerint az eskü-
vődíszítés számára csak egy spontán 
ötletnek indult. „Az egyik ismerősöm-
nek köszönhetően indult ez az egész. 
Elújságoltuk neki, hogy szeretnénk fog-
lalkozni esküvődíszítéssel. Ő beajánlott 
valakinek, és hívtak, hogy elvállaljuk-e? 
Persze, bevállaltam, mert én ilyen be-
vállalós vagyok.” Ezután hozzátette, 
hogy ugyan fizikailag nem álltak készen az első munkájukra, 
mégis megoldották a kihívást: „Gyakorlatilag semmink nem 
volt. Két hetünk volt rá, hogy beszerezzük a dolgokat és az 
első huzatokat, masnikat fele-felébe megvarrattuk és bérel-
tük. így lett meg az első esküvőnk, amivel maximálisan meg-
volt mindenki elégedve. Ettől a perctől láttam, hogy ennek 
tényleg van értelme.”

Tíz év alatt Zsuzsa folyamatosan fejlesztette magát. „Min-
dig inspirálódtunk, új dolgokat szereztünk be, tehát évről 
évre nem állt meg a készlet újítása. Voltak olyan dolgok, 
amik nálunk még nem számítottak trendinek, de aztán az 
emberek rászoktak és persze igényelték is az újdonságokat. 
Én a kihívásokat nem veszem akadálynak. Például tavaly is 
jöttek az emberek és megkérdezték, hogy megbolondultam, 
hogy üzletet nyitok a pandémia közepén? Én mondtam, 
hogy vagy most, vagy soha. Ezt el kell kezdeni, kell merni, 
kockázatot vállalni. És a legfontosabb, hogy legyünk pozití-
vak. Nagyon rizikós volt, de végül jól jött ki az egész.”

Mivel Szováta egy kisváros, Zsuzsa szerint nehezebb a ki-
bontakozás a kreatív térben, azonban a kíváncsiság előny-
nek számított. „Fokozatosan kezdtük megismertetni az em-

berekkel a dolgokat, tehát hogy ilyent is lehet, olyant is lehet. 
Eleinte mikor megkérdeztem, hogy a kliens milyen tematikájú 
esküvőt szeretne, néztek, hogy miről beszélek? Most már tud-
ják, hogy mindenkinek van egy elképzelése. Mindig az elkép-
zelésekből indulunk ki, fontos a színvilág, és persze a terem 
is. Fokozatosan megismertettünk az emberekkel új dolgokat 
és ezeket megszokták egy idő után. Az évek során erre min-
denképp nőtt a kereslet, az emberek elkezdtek ötletekkel jönni, 
amit mindig meg akarunk valósítani száz százalékban.” Ezután 
elmagyarázta, miért is szeret ennyire ezzel a munkával foglal-
kozni: „Hosszútávú barátságok alakulnak ki ebből kifolyólag, 
jó kapcsolatot ápolok az esküvőseimmel, olyanok lesznek, mint 
egy közeli barát. Egy esküvő leszervezése alatt nagyon meglehet 
ismerni az embert.”

Tudniillik, Zsuzsa nagyon sok mindennel foglalkozik, többet 
között ünnepi dekorációval, legyen az például adventi koszo-
rú, de ezen kívül kozmetikával, sminkeléssel is tevékenykedik, 
ráadásul egy virágüzletet is üzemeltet. Egyértelműen elfoglalt, 
viszont beszámolt arról, hogy hogyan tudja ennyi munka mel-
lett beosztani az idejét. „Időhöz vagy kötve, hogy mikor kell 
kiadnod a virágokat, mikor kell autót díszítened, mikor kell 
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templomba virágot vinned, 
tehát egy rutin kialakult az 
idő során. Én időfüggő let-
tem, mindig az órát nézem, 
hogy be férjek be az adott 
időbe. Persze a megfelelé-
si kényszer is benne van, 
hogy az ember teljesítsen 
százszázalékosan és ez hajt. 
A másik dolog az, hogy ha 
tudom, hogy öt órára be-
jönnek a terembe, akkor én 
négy órára kész kell legyek. 
Mindig egy órát hagyok, 
hogy leellenőrizzem, hogy 
minden rendben van. A 
pontosság nekem fontos, 
tehát a tíz óra, az nálam tíz 
óra.” Zsuzsa ezután meg-
osztott egy számára be-
vált trükköt azok számára, 
akik hajlamosak a késésre: 
„Mindig egy tíz perccel 
előre kell vinni az órát, ez 
segít. Nyertél tíz percet.”

Végezetül Zsuzsa a terve-
iről mesélt nekünk a jövőre 
nézve: „Tervek folyamatosan 
vannak. Még tovább szeret-
ném fejleszteni a tudásom, a 
dekorációt. Egyébként hát-
rányban vagyunk Szovátán, 
mert nincs annyi terem. Igazi 
esküvői terem tényleg nincs 
ebben a városban, de a köz-
eljövőben tervben van szá-
munkra egy terem, egy saját. 
De ezt meglátjuk. Szeretnék 
egyébként tanácsadással is 
foglalkozni az esküvősöknek. 
Ahogy látom, erre van igény. 
A mostani esküvőseim is már 
a szívügyeim, éjjel-nappal 
hívhatnak, mindig kommu-
nikálunk. Tehát látom, hogy 
a tanácsadásra szükség van az 
esküvőkön, ezért ezt szeret-
ném megvalósítani.”

Kintzel Anna

     – beszélgetés Sikó Zsuzsannával
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Jár a medve
„Ébreszd az erdőn az éjszaka legkisebb lányát, az aranyhajú 

Hajnalt, és máris megújul lelked, kivirágzik napod. 
A természetből merített élményeket, tapasztalatokat minden-

ki a maga módján osztja meg embertársaival, környezetével. 
Erre vállalkoztam én is: megosztani a Bundásfalván szerzett pil-
lanatokat, amelyeket sokszor én is értetlenül, de annál nagyobb 
hittel fogadtam. Elgondolkodtatott, hogy miért is történt meg 
akkor és ott, minek köszönhetem, hogy részese lehettem a sors 
kegyes pillanatainak, amelyek életem végéig kísérni fognak.

Ez a könyv nem mesekönyv. A leírt történetek valós események sok-
szor talán szűkszavú kivonatai, amelyek megtörténtek ITT és MOST.

ITT alatt értem a Keleti-Kárpátok azon vidékét, ahol lépten-
nyomon a Teremtő bőkezű áldása jön velünk szembe. Itt simul 
a havasok kebléhez a Világszép Gyilkostó. Minden dűlő, tisz-
tás, vízmosás, szikla legendák forrása. Meglátok egy vén fát, és 
mesélni kezd... Dalban mesélnek a madarak, a napozó gyíkok, 
mesélnek a hajnalok, az alkonyatok, de a viharos délutánok is. 
Erdeink, mezőink kincseket és csodákat rejtenek. Kincseket, 
amelyek mellett elrohanunk, és csodákat, amelyeket kétségbe 
vonunk. Nincs időnk megállni, rohanni kell, mert nyomunk-
ban a holnap bizonytalan kihívása. Nagy léptekkel száguldunk 
el természeti értékeink fölött, és észre sem vesszük, hogy még-
is folyton nyakig gázolunk benne, visszafordíthatatlan sebeket 
ejtve rajta.

MOST alatt azt értem, hogy e könyvben megelevenedő ese-
mények sorozata az utóbbi tíz esztendő számomra ünnepnek 
számító hétköznapjain történtek. Hálás lehetek a Teremtőnek, 
hogy egy kivételes egybeesést szőtt sorsomba. itt és most élhe-
tem mindennapjaimat a természet keblén, varázslatainak kö-
zelségében.

[...]
Világra sem jött a kisbaba, és máris az első ajándék, amit az 

apuka, anyuka, nagymama vásárol neki, egy pihe-puha plüssma-
ci. Tele van a gyermekszoba Teddyvel, a falakról, a könyvespolc-
ról Micimackó mosolyog tömérdek mennyiségben, Laci Maci meg 
Dörmögő Dömötör kalandos meséi ringatják álomba a nebulót, 
Balu király viselkedését pedig örökre szívükbe zárják a gyerekek. 
Ám ez a szeretetlánc valahol… valamikor… egyszer megszakad, és 
közellenséggé, hírhedt vérmedvévé válik gyermekkorunk kedvence. 

A napjaink eseményeit világgá kürtölő média első számú 
közszereplővé koronázta a kárpáti barna medvét. A felületesen 
feltárt események, a féligazságok, amelyek a Kárpátok királya 
körül keringenek, a közszereplőből közellenséget fabrikáltak. 
Az ember azt használja ki, hogy a barna medve nem tud a mi 
nyelvünkön beszélni, és ügyvédet sem fogadhat. Pedig neki is 
lenne véleménye azokról az eseményekről, amelyek során vér-
díjat tűztek a fejére.

Minden embert ért sérelemért, kárért, netalán „támadásért” 
egyedül csak a medve lenne a felelős?

Az egyre inkább elburjánzó medvekérdést boncolgatni olyan, 
mintha csupasz kézzel egy darázsfészekben kotorásznánk a 
semmiért. A nap mint nap felmerülő medveproblémát veze-

Vadgazdálkodást tanult ismerősömtől hallottam, aki ál-
latait egy erdő melletti völgyben istálló nélküli, azaz  rideg 
állattartásban csupán villanypásztorral és kutyáival védi: 

 –  Azt mondják, jár a medve. Persze, hogy jár, hiszen 
nincs szárnya, nem repülhet.

Igen, jár a medve. Az erdőkben, mezőkön, településein-
ken. Már akár az utcán is lehet találkozni vele. 

Jár a medve. Körülöttünk, mellettünk, velünk szemben. 
Mindenki mondja már, hogy jár a medve. 

– Igen – mondom én is –, jár a medve. Jár neked és ne-
kem, valójában mindenki tudja/tudhatja, hogy bizony jár 
mindannyiunknak a medve.

No, nem mindenkinek külön-külön egy-egy szépen 
fejlett példány – mihez is kezdhetne vele –, vagy akár-
csak egy oktondi, játékos, szeretnivaló bocs. Nem. Csak 
úgy megosztva jár, közös használatban akár a jó levegő, a 
tiszta víz, a szennyezetlen és végletekig ki nem aknázott, 
így aztán számunkra mindig éltető erőt biztosító termé-
szet. Úgy jár nekünk, ahogyan az erdő többi állata jár, s 
ahogyan a rét virágai is. Ahogyan a teljes bioszféra jár, 
aminek magunk és részei vagyunk. 

Így aztán mondhatjuk, járunk mi is magunknak, mert 
nélkülünk – van ebben egy kis csavar – sokkal szegé-
nyebbek lennénk.

Aki még nem látta a filmet Dezső László természetfotós 
egy vadon élő medvével szőtt meghitt barátságáról, an-
nak ajánlom, nyissa meg az alábbi linket:

https://www.youtube.com/watch?v=tuU-srM6eQM

Ha már annyira jelen van éltünkben a medve – hiszen 
ha magunk nem találkoztunk vele, akkor is naponta ház-
hoz hozza az internet a hírt, illetve a képeket, hogy im-
már újra meg újra településünk utcáin kóricált egyedül 
vagy társaságban –, látnunk kell a hisztériát mellőzve, 
más látószögből is, hogy valójában kicsoda ő.

Ugyancsak ajánlani tudom a természetet nagyon szere-
tő és azt rendszeresen járó Dezső László sok-sok ismeret-
ről tanúságot tevő, emberi melegséggel megírt impozáns, 
szépen kivitelezett, gyönyörű medvefotókkal illusztrált 
nemrég megjelent könyvét, amely a saját gyergyószent-
miklósi nyomdájában készült. Ugyanott, ahol annyi más 
könyv is megjelent. Sajátjaim is, de ez az immár színessé 
lett lap, a Szovátai Hírmondó is. Tehát Dezső Lászlóval 
rendszeres munkakapcsolatban vagyunk.

Valójában a szemet gyönyörködtető és a lelket felüdítő 
könyv ajánlja önmagát. Én csak felhívom rá a figyelmet az-
zal is, hogy idézek a szerző soraiból a könyv bevezetőjéből.

Molnos Ferenc
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tőink, a hatóságok sokszor képtelenek tár-
gyilagosan kezelni. Találgatják, hogy vajon 
hány medve is él a Kárpátokban. A végered-
ményt mindenki tudja: SOK! Pedig itt van 
a probléma csírája. A sokrétű, de leginkább 
anyagi érdekeket ideje lenne mellőzni, és 
módszeresen, hozzáértő szakemberek be-
vonásával minél pontosabban felbecsülni, 
értékelni a Kárpátok medveállományát.

Bejön a faluba, városba a medve? Hogyan is 
merészel ilyet tenni, betévedni egykori saját 
területére? Ahol a mai települések épültek, 
pár száz évvel ezelőtt még a medvék és más 
ragadozók, emlősök által lakott erdős terüle-
tek, bozótok, mocsaras lápok voltak. Az utób-
bi évtizedekben az erdőket alaposan megtize-
deltük, a vadak életterét kurtítva meg ezáltal.  

Hol van az erdő egykori élete, csendje? Éj-
jel-nappal járművek, kétkerekűek, négyke-
rekűek, hószánok robogva zúgnak, gépek 
és láncfűrészek lármájától visszhangzik a 
vadon. Gyümölcsét ezrek gyűjtik. Minden gombának két em-
ber cibálja a fülét!  Drága valutáért Nyugatra vándorol a vad-
állatok táplálékának jelentős része, s miközben táplálékukat 
kapzsi módon begyűjtjük, életterüket feldúljuk, nyugalmukat 
zaklatjuk, iszonyatos mennyiségű szemetet hagyunk cserébe.

Érdekes, hogy egyetlen értekezleten vagy szónoklatban sem 
hangzik el, a sajtó számára sem érdekes, hogy mennyi erdei gyü-
mölcs és gomba megy Nyugatra erdeinkből. Ez mennyi vadállat-
nak, medvének lenne bőséges tápláléka? Hány ember háborgatja 
az év minden egyes napján, hajnaltól késő éjszakáig az erdő lel-
két, miközben mértéktelenül kizsákmányolja kincseit?  

Arról is ritkán hallani, hogy foglalkoztatna valakit az erdők 
szívébe gombamódra szaporodó és ott éktelenkedő nyaralók, 
hétvégi házak sokasága, ahonnan számtalanszor hangos mula-
tozással, tűzijátékkal messzire űzik a bundásokat.

Ha megdézsmálják a termést, vagy összetörik a kukoricást, akkor 
ország-világ tudtára adjuk mélységes felháborodásunkat, hogy mit 
művel Székelyföldön a különleges védettségnek örvendő medve.

Vajon mindenki előtt világos, hogy mi is történik a háztájakon 
elhullott háziállatok tetemeivel? Talán ez sem érdekes? Pedig 
igenis az, hiszen ezek egy része az erdőszéleken, mezei árkok-
ban, patakmedrekben, bozótosokban landol. Az állati teteme-
ket szinte pillanatok alatt megtalálják a ragadozó madarak; ezek 
jelzései, az innen áradó bűz hatalmas távolságokról odacsalják 
a ragadozókat. Sorolhatnánk tovább a tényeket, de fölösleges, 
úgyis a medve marad a gyarló. Ne adj`isten, ha balul sül el egy 
nem szerencsés találkozás a medvével, azonnal medvetámadás-
tól hangos a média.

Homály fedi azt a törekvést, mely során a napjaink embere 
harmóniában szeretne élni az őt éltető természettel. A megol-
dást az irtásban s az ólomban kerestetik! Helytelenül. 

1762. október 8. az erdélyi vadgazdálkodás egyik legsötétebb 
napja. 

A Keleti-Kárpátokban, a borgói Pláj-havas magaslatán ezen a 
napon ejtik el az utolsó vadon élő bölényt, a Doboka vármegyei 
alispán által szervezett vadászaton. Az utóbbi évtizedekben a 
szakemberek vért izzadnak e nagytestű emlős újrahonosításá-
val, de biztató sikerekről aligha lehet beszélni. Remélhetőleg 
nem jut hasonló sorsra a kárpáti barna medve is. Mert ha igen, 
akkor majd követi sorban a farkas, a hiúz, a szarvas, a vaddisz-
nó, az őz…, mindaddig, amíg nem marad más, csak dollár, 
euró és egy egészséges környezet nélküli, önmagában semmit 
sem érő pénz... Vajon az emberiség képes lesz-e felébredni? A 
természettel való konfliktusát felszámolni? Felelősen harmóni-
ában élni vele, mielőtt belefeledkezne mindennapos önpusztító 
játékába? 

Az óra ketyeg… Be kell látnunk, hogy tévútra tértünk. Az oly 
gyakran megtagadott és leigázott természet a végsőkig ki van 
zsákmányolva. Nagyobb a hitele a kőolajnak, a betonnak, a mű-
anyagnak, az élettelen, sokszor fölösleges dolgoknak. Saját ér-
telmünknek lehetünk áldozatai. A XXI. század emberének ideje 
lenne összekapnia magát és újra szövetséget kötni a természet-
tel, hogy valóban a teremtés koronája lehessen.

A környezetvédelem szinte elcsépelt jeligévé zsugorodik. Vi-
rágzóban ennek árnyékába burkolt dollármilliók elfecsérlése. 
Hogyan is akarjuk védeni azt a környezetet, amelyet nem isme-
rünk? Törvényeire fittyet hányunk, kizsákmányoljuk, és hátat 
fordítunk neki! 

Egy ősi mondás szerint: „A természetben élni ártatlanság, har-
móniában lenni vele bölcsesség, nélküle élni ostobaság, hátat for-
dítani neki és ellene cselekedni öngyilkosság.”

Időszerű Schäffer Erzsébet szavaiba kapaszkodni: 
„A környezetvédelem rajtunk már nem segít. A hegyeket magu-

kat kéne szeretnünk, a folyókat, a medvéket, a halakat, a rókákat, 
a fákat. Akkor még élhetnénk mi is. Fordítva nem megy. Ha azért 
szeretjük őket, hogy mi megmeneküljünk…”
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  Kopjafák, keresztek

                                                        
Rejtett kis domb a nyeregben,
sok kopjafás, sok keresztes,
 zentenciaként hirdeti
nem vesztes, ki csatát vesztett.

Vesztes csaták győzelme jő,
akár évszázaddal később,
mikor nincs ki elorozza
zászlónk, kopjánk, örökségünk.

Kopjaerdőt rejt az erdő,
láthatja ki odafárad.
Kopjafából és keresztből
kitelik egy honvédszázad.

Szilárdan áll a kopjafa,
vigyázzban áll aki nézi.
Nyergestetőn, ünneplőben
sokasodnak új reményi.

.....................................

Tóparton a kopjafapark
Bözödújfalut mintázza.
Mindenikre nevet véstek,
(mert az valaki portája).

Valaha volt porták rendjét
jelöli a makettfalu.
Küsmöd patakának vize
Kényszerből lett falufaló.

Szanaszét szórt őslakói
meleg fészkük nem felejtik,
kényszer-emigrációban
nevét imáikba rejtik.

Évente mi hazajövünk
kopjafáink közé – mondják.
Érkezőben, elmenőben,
keresztjüket vállon hordják.

2021. október                   
 Németh János

Borbély Szilárd József Attila díjas magyar költő, író, irodalom-
történész, egyetemi oktató. Versei és esszéi a vallás, a politika és 
az irodalmiság újrafogalmazását a test szenvedésének tapasz-
talatából kiindulva tartják lehetségesnek, egyúttal elkerülhetet-
lennek is. A Nincstelenek című, számos nyelvre lefordított, vi-
lágsikerű regény szerzője hét évvel ezelőtt hagyta maga mögött 
az életet, de azt hiszem, jóval hamarabb meghalt belül.

Apai ágon betelepített román, anyai ágon rutén felmenőkről 
számol be. Az egyik paraszti, a másik kispolgári, katona, altisz-
ti, kereskedői származású. Borbély nemzedékének, a hatvanas 
években születetteknek a szülei – mint meséli –a háború alatt 
nőttek fel, háborús, traumatizált gyerekkort hagytak maguk 
mögött, de a háború nem ért véget számukra az 50-es, 60-as 
években. Folyamatos, immár társadalmi háborúban éltek, mert 
ugyanazokat a mintákat használták, mint amiben felnőttek. A 
faluban, ahol éltek, állandóak voltak a származás körüli viták. 
Mindenki tudta, ki honnan jött, de nem beszéltek róla. 

„A származás – mondja – nem olyan, amit kiteszel a kirakatba."
Tizenegy éves korában azonban eldöntötte, hogy megváltoz-

tatja az életét. Már akkor tudta, hogy ,,meg kell önlie magában a 
szüleit'', csak így tud menekülni sorsától. Nem vigaszért mene-
kült az irodalomhoz, helyette kiírta magából a felfoghatatlant.

Személyes sorsát egy szörnyű családi tragédia pecsételte meg: 
2000 karácsonyának szentestéjén édesanyja és édesapja rab-

lógyilkosság áldozata lett. Édesanyja a sérülésekbe belehalt, 
míg édesapja több mint hat évig élt emberi roncsként. Erről a 
rettenetes bűntényről szól Borbély Szilárd Halotti pompa című 
verses kötete.

Amikor megtelefonálták neki a rettenetes hírt, akkor:  „Meg-
értette, de még nem élte át. Aztán befelé kezdett zuhanni, be a 

Borbély Szilárd
(1963 - 2014)

,, Magamról hallgatva akartam kimondani magamat ''
Bevezetés a pokolba
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testbe. Érezte a tapintható sötétet, érezte a zuhanás gyorsuló tem-
póját. Ismeretlen mélység nyílt meg a talpa alatt, amely magával 
rántotta, valahová mélyre. Le a testbe.” (Egy bűntény mellékszá-
lai, Élet és Irodalom, 2007)

2004-ben jelent meg először, majd kibővítve 2006-ban adta ki 
szinte a terápiás folyamat részeként a Halotti pompát.

„Egyszer meghaltam már tehát, 
s hogy túléljem halálom 
magamra vettem azt, aki 
hasonlít rám. A Másom 
itt él velem azóta is.” (Harmadik Könyv, Hászid Szekvenciák)
Rettenetesen szégyellte a saját írásait, s személyes tragédiának 

tartotta, hogy csúnyán kibabrált vele a sors: költő lett belőle. 
Éppen ő, aki minden könyvét megbánta! Az egyetlen kivétel ta-
lán a Halotti pompa volt – arról nem volt rossz szava. 

,,El nem tudom mondani, hogy szégyellem magam az egész köl-
tői tevékenységem miatt. Ez egy borzasztó szégyen. Gyalázatos 
helyzet, hogy sorsom megalázó részleteiről még beszélnem is kell, 
Mert ez valamiképpen a feladatom, hogy vállaljam ezt a dolgot 
és a vele járó szégyent. De úgy tekintek az életemre, hogy az egy 
nagyobb erőnek az eszköze. Eszemmel tudom, hogy ez ma a köz-
gondolkodás szerint ostobaság vagy valamiféle pszichés defektus, 
eszelősség. De mégis azt gondolom, hogy nem én számítok, és 
ezért igyekszem ráhagyatkozni arra, amit belső sugallatom sze-
rint tennem kell. Hiszek abban, hogy van ilyen költői, írói érte-
lemben vett sugallat is. Ezt próbálom követni.''

A testhez című kötetének ódáiban és legendáiban különböző 
történetek, női sorsok táulnak elénk: abortusz, családon belüli 
erőszak, nemi erőszak, auschwitz női nézőpontból. A sebezhető 
test, és sebezhető lélek eggyé vált írásaiban.

,,Milyen nemű a magzat? - tudakoltam. Ilyenkor még
nem állapítható meg, morogta. A férjem gyengéd
és gondoskodó volt. Amig a terhesség ellen
harcoltam, csak magamra gondoltam. Kapkodtam
fűhöz-fához. Szégyelltem, hogy nem vigyáztunk,
hogy nincs lakás, jövedelem. A magzatra, mint
problémára gondoltam. Később megtudtam,
hogy fiú lett volna. Nehéz évek jöttek, hiszen
tudod. A diktatúra legsötétebb évei.'' (A probléma)
Borbély Szilárd írói világában nincsen feloldás, nincs meg-

könnyebbülés.
,,Irdatlan terhet cipelt. Fogalmunk nem lehet, hogy mekkorát. 

Hiába áltatjuk magunkat avval, hogy értettük, csak ő látta való-
di mélységében önnön belső poklait. Nem osztotta meg senkivel, 
magára zárta fájdalmait, burkot teremtett a kínból, hogy egyedül 
harcolja meg, ami rá méretett. Inkább remekművekké transz-
ponálta őket, mintsem hogy személyes démonjaival nyomassza 
aggódó barátait. Jól elaltattál minket, Szilárd. Nem vettük ész-
re, hogy nem megy tovább. Hogy nem segít az se, hogy megírod. 
Hogy a teher irgalmatlan súlya megrogyasztja a térdedet, s az 
átkozott, rohadék psziché lehúz abba a mocsárba, ahonnan nincs 
többé visszaút.

Álltunk három napja, hétfőn éjféltájban a Művészetek Palotája 
folyosóján, a közönség már elment, és azt mondtad alig hallha-
tó, sóhajszerű hangon a sokadszori kérdésemre, hogy nem, ne 

vigyelek el sehová. 
Akkor már tudnod 
kellett: oda, ahová 
Te készülsz, nem 
vihet el senki kocsi-
val. Tudnod kellett: 
az utolsó ested ért 
véget épp. Tudnod 
kellett, hogy nincs 
tovább, hogy ebből 
már nem lehet fel-
állni, tisztán látszott 
az arcodon... – és én 
ezt nem hittem el 
Neked. Nem hittem 
el, drága ember, és 
most vihetem ennek 
súlyát örökségként 
én is. Nem hittem 
el, holott mindez 
konzekvensen kö-
vetkezett abból, ami 
Rád méretett, amiről a könyveidben szó van, amit ez a kurva élet 
kiosztott Rád: vigyed.

Megöleltük egymást. A lifttől még visszanéztem. Az volt a sze-
mében, nem akar élni már."    Keresztury Tibor emlékei

Kelemen Irénke

A Mansfeld Szilágyi Andor 2006-os, magyar–kanadai 
koprodukcióban készült filmje az 1956-os forradalmat 
követő megtorlás legfiatalabb áldozatáról, Mansfeld Pé-
terről.

A filmet Magyarországon 2006. szeptember 14-én mu-
tatták be, nemzetközi díszbemutatóját október 23-án, a 
forradalom kitörésének 50. évfordulóján tartották Ka-
nadában. 

Történet röviden: 
Két évvel a forradalom után, a tizenhét éves Mansfeld 

Péter (Fancsikai Péter) a Széna-téri emlékeitől "meg-
fertőződve" a felkelés újraélesztéséről és bebörtönzött 
sógora kiszabadításáról ábrándozik. Barátaival és a nála 
idősebb Blaski Józseffel elkövetett gyerekes csínyeik, 
kamaszos balhékkal és apró köztörvényes bűnökkel ke-
verednek. Sorsuk akkor pecsételődik meg, amikor elra-
bolnak egy őrségben álló rendőrtörzsőrmestert (Seress 
Zoltán). A fiúk később vizsgálati fogságba kerülnek. 
Mansfeld Péter, hogy mentse a már életkora szerint sú-
lyosan büntethető Blaskit és a többieket, a kihallgatások 
során mindent magára vállal.                     Kelemen Irénke

Mansfeld
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Őszi idénygyümölcsök és -zöldségek
Az ősz az év azon időszakához tartozik, amikor az im-

munrendszerünkre fokozottan figyelnünk kell. Nemcsak a 
vírusok miatt, hanem a változó időjárás miatt is megbete-
gedhetünk. A megelőzés az alapoktól indul, vagyis a helyes 

táplálkozástól. Mindenki számára ismert az a mondás, hogy 
„az vagy, amit megeszel”. Az ősz számunkra nem csak az 
ezer színű természetet mutatja meg, hanem vitaminban dús 
gyümölcsöket és zöldségeket is ajánl.  

Zöldségek
A sütőtök nemcsak az őszi dekoráció kelléke lehet. 

Ez a zöldség olajokban, zsírsavakban, fehérjékben, 
szénhidrátókban és rostokban gazdag. A sütőtök rost-
jai az emésztést segítik, káliumtartalmának köszönhe-
tően a szervezetünk 
folyadékháztartásá-
ban is fontos szerepet 
játszik. A tökmag, 
amit a sütőtökből 
nyerhetünk ki, a táp-
anyagfelvétel a szer-
vezet számára meg-
könnyíti. 

A cékla magas szervetlen nitráttartalma miatt vér-
nyomáscsökkentő hatással bír. Emellett magas az A, B 
és C-vitaminban tartalma, a népi gyógyászat vérkép-
zőjeként ismert. Sza-
bályozza a sav-bázis 
egyensúlyt és a máj 
anyagcsere folya-
matait. Magas cink 
tartalma miatt a be-
tegségekkel szemben 
könnyebben veszi fel 
a harcot.

A brokkoli igaz, hogy az üzletekben egész évben 
kapható, azonban őszi szezonális zöldség. Minden-
ki előtt ott van a rajzfilmekből ismert kép, amikor a 
kisgyerekek nem akarják megenni ezt a zöldséget. 
Azonban rafanin tar-
talma miatt érdemes 
fogyasztani, ugyanis 
antibiotikus hatással 
rendelkezik. Nem 
mindegy hogyan ké-
szítjük el, ugyanis a 
C-vitamin összetevő-
je hőérzékeny. 

Gyümölcsök
A friss füge C-vitamin tartalma magas, a szárított 

füge A- és B- vitami-
nokban gazdag. Ma-
gas a cink, a kálium, a 
magnézium és a vas-
tartalma. A fügeszi-
rup a torokfájás és a 
rekedtség ellenszere. 
Magas rosttartalma 
miatt segíti az emész-
tést. 

A szelídgesztenyének alacsony zsírtartalma van, fon-
tos a vesebetegek étrendjében. E-vitaminban gazdag, 
ami segít a káros 
szabadgyökök sem-
legesítésében, 100 
gramm gesztenyé-
ben 553 milligramm 
kálium található. A 
faleveléből főzött tea 
alkalmas a légcsőhu-
rut és a köhögés ke-
zelésére. 

A mandula amel-
lett, hogy a marcipán 
alapanyaga, a napi 
E-vitamin szükség-
let felét tartalmaz-
za. Fehérjeforrás és 
magnéziumot is tar-
talmaz. Javítja a kon-
centrációképességet, 
de a csontokra is jó hatással van. 

Az összeállításban specifikusan nem a hagyományos 
őszi zöldségekre és gyümölcsökre esett a választás, 
ugyanis minél változatosabb gasztronómiai elemeket 
iktatunk be a konyhánkba, annál egészségesebben és 
változatosabban tudunk táplálkozni. 

Farkas Júlia
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Segítünk a fiataloknak munkát találni, 
hogy itthon tudjanak boldogulni!

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma közzé-
tette a NEETS fiatalok (not in education, not in training, avagy 
nem vesz részt a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben) 
támogatására szánt pályázati felhívást. A finanszírozás összér-
téke 92 millió euró, ebből több mint 22 500 munkanélküli fia-
talnak segítenek munkát találni, saját vállalkozást indítani.

„A fiatalok támogatása prioritás számunkra, azért dolgozunk, 
hogy biztos jövőt és megfelelő megélhetési körülményeket te-
remtsünk, hogy a fiatalok itthon tudjanak boldogulni. Szept-
emberben 99 nyertes szerződést hagytunk már jóvá. Ezek össz-
értéke több mint 185 millió euró volt és amelyből több mint 
60 ezer fiatalt segítünk elhelyezkedni a munkapiacon. Ehhez 
jön most ez az újabb felhívás, hogy még több fiatalt tudjunk 
támogatni abban, hogy befejezhessék kötelező iskolai tanulmá-
nyaikat, olyan szakmát tanuljanak, amelyekre nagy a kereslet a 
munkaerőpiacon vagy éppen saját vállalkozásukat tudják elin-
dítani” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások 
és Projektek Minisztériumának államtitkára.

A támogatott projektek által több mint 22 500, főleg vidéki 
vagy roma származású, 16 és 29 év közötti fiatal részesül olyan 
intézkedésekben, amelyek segítik őket elhelyezkedni a munka-
piacon. Továbbá 800 fiatal kap 25 ezer eurós támogatást, hogy 
saját vállalkozást indítson.  A program összköltségvetése 92 
millió euró, egy projektet legtöbb 1 millió euróval támogatnak, 
ezeknek megvalósítási időszaka 18 hónap.

Pályázni a felnőtt szakképzési szolgáltatók, a speciális fog-
lalkoztatási szolgáltatások akkreditált szolgáltatói, a szakmai 
készségek értékelésére és tanúsítására jóváhagyott központok, 
szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, civil szervezetek,  if-
júsági szervezetek, kereskedelmi- és iparkamarák, közhasznú 
jogi személyek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, az Ifjúsági 
és Sportminisztérium és az alárendelt intézmények, vállalkozá-
sok társulásai tudnak. A pályázatokat legkésőbb december 31-
ig lehet leadni.

i További információk a minisztérium honlapján találhatók. 
Forrás: RMDSZ honlap

 Ösztöndíjakkal támogatjuk a doktori 
és posztdoktori kutatásokat

Pályázatot hirdet az Európai Beruházások és Projektek Minisz-
tériuma doktori hallgatók és posztdoktori kutatók támogatásá-
ra, valamint az egyetemek, kutatóintézetek és a magánszektor 
közötti együttműködések erősítésére. A kiírt pályázat 21 millió 
eurós keretösszeggel rendelkezik, célja a doktori és posztdoktori 

képzésen részt vevő 
hallgatók kutatá-
sainak támogatása, 
ezek színvonalas 
kutatóprogramokba 
való bekapcsolá-
sa, az oktatásból a 
munkapiacra való 
átmenet megköny-
nyítése, a kutatók 
és vállalatok közötti 
szorosabb együtt-
működés támoga-
tása.

„Számunkra prio-
ritás a kutatás és az 
innováció támoga-
tása. Ez a terültet a 
versenyképes gaz-

daság motorja, a kutatásban részt vevő fiataloknak pedig támo-
gatásra van szükségük ahhoz, hogy nyugodt körülmények kö-
zött dolgozhassanak, és a kutatásaikra tudjanak koncentrálni. 
Európai alapokból 1800 doktorandusznak, posztdoktori képzé-
sen részt vevő kutatónak fogunk támogatást nyújtani ösztön-
díjak formá-
jában, hogy 
folytathassák 
kutatási pro-
j e k t j e i k e t , 
befejezhes-
sék tanul-
m á n y a i k a t 
és munkát 
találjanak” – 
nyi latkozta 
Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisz-
tériumának államtitkára.

A támogatott projektek keretében a doktori tanulmányok megha-
tározott időtartamára (maximum 12 hónap) legfeljebb 400 EUR/
hó összegű ösztöndíjban, illetve legfeljebb 600 EUR/hó összegű 
posztdoktori ösztöndíjban részesülnek a hallgatók. Emellett a prog-
ram támogatja az országon belüli, illetve a nemzetközi utazásokat, 
a tudományos konferenciákon való részvétel költségeit, nemzetközi 
folyóiratokban való publikálás díját. Az erre szánt támogatás az ösz-
töndíjak teljes összegének legfeljebb 45%-át teheti ki.

A programra felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, ku-
tatóközpontok, a Román Tudományos Akadémia kutatóinté-
zetei, vállalkozók, szakmai szövetségek, kereskedelmi és ipar-
kamarák pályázhatnak. Az elnyerhető támogatás maximális 
összege 1,15 millió euró, ebből legalább 80 PhD-hallgató és 20 
posztdoktori kutató támogatását kell biztosítani. Így összesen 
több mint 1440 PhD-hallgató és 360 posztdoktori kutató fog az 
ösztöndíjakban részesülni.

A pályázatokat 2021. december 31-ig lehet benyújtani.
Moldovan Kriszta

SZISZ - szenések
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                        „Nem létezik probléma,

Szovátai Hírmondó, 211. szám 2021. november

A szovátai születésű Jánosi Attila már tíz éve foglalkozik 
hegymászással. Mivel környékünkön nem volt olyan típusú 
turisztikai egyesület, amely közelebb hozhatta volna az em-
berekhez a természetjárást, az egyetemi évei kezdetén pró-
bálta ki komolyabb szinten ezt a sportot. Előtte csak Szováta 
környékén túrázott. A hegymászás mellett szaladni is elkez-
dett, hogy jobban bírja a fizikai megterhelést a hegyekben, 
illetve újabban az országúti kerékpározást is űzi.

Attilát a hegymászás elsősorban a természet szépsége mi-
att vonzotta. A későbbiekben a képességei határainak fesze-
getése, a csend és a stresszlevezetés vezérelte. Elmondása 
szerint „a hegyen rendkívül egyszerű az élet: mászni, enni, 
gyönyörködni a természetben és aludni.” A nagyon techni-
kás mászásai során annyira fókuszál az előtte álló feladatra, 
hogy abban a pillanatban nem létezik más probléma számá-
ra, csak a mászás. 

Évente általában 3-4 alkalommal megy külföldi hegysé-
gekbe, többnyire inkább a hazai hegyekben túrázik. Továb-
bá a Kárpátok ideális terepet nyújtanak számára a magashe-

A hím és tojó hasonló. Testhossza 12 cm. A feje kár-
minpiros, fekete és fehér színekkel mintázott. Fekete 
szárnyán széles, aranysárga szalag díszlik. A háta fa-
héjbarna; a farcsíkja fehéres. A fiatalok feje és hátoldala 
sárgásszürke, barnás mintázattal.

A röpte hullámos és csapongó.
Hívó hangja: „tig-lic, ”tige-lic”.
Éneke dallamos, lágyan hangzó csicsergés.
Élőhelye: Ligetes erdők, kertek, gyümölcsösök, me-

zőgazdasági területek. Októbertől március végéig, ga-
zos földeken, utak mentén, gyomnövényeken keresgél. 
Szovátán gyakran láttam ősszel a Kerekdomb oldalában 
és lenn az iparvasút közelében a bogáncsok csúcsán 
bontogatta a magházakat.

A Kárpát-medencében mindenütt jól érzi magát Ezen 
kívül honos a Kanári-szigeteken, a Nílus deltájában, 
Iránban, Nyugat-Szibériában a Bajkál-tóig.

Lombos fára, az ág hegyére építi csésze alakú fészkét.
Ősszel és télen csapatokban verődve keresi fel az er-

dők szélén húzódó magas füves, gazos, bogáncsos te-
rületeket.

Márton Béla

Hullámzó röptű tengelic
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Attila megemlített pár csúcsot, amelyek megmászására 
nagyon büszke, ezek a következőek:

„Ortler 3905 méter magas Dél-Tirolban, a keleti Alpok 
legmagasabb csúcsa. Erre azért is vagyok a legbüszkébb, 
mert igazi cudar körülmények között sikerült feljutnom rá 
késő ősszel, egy rendkívül nehéz útvonalon.

Kazbek 5054 méter magas, grúz-orosz határon található 
csúcs a Kaukázusban. Ez a legmagasabb csúcs, amin jártam 
idáig, tetszett az ottani kultúra, az emberek kedvessége, meg a 
gyönyörű kaukázusi táj, ami egészen különbözik a mienktől.

Zeus trónja (Mytikas) 2918 méter magas csúcs az Olüm-
posz hegységben Görögországban. Télen másztam meg 
nehéz útvonalon egynapos túraként, rendkívül kimerített 
fizikailag ez a mászás.”  

Attila végezetül elmondta, hogy hegymászással kapcso-
latban mindig vannak céljai, hiszen annyi szép hely van a 
világon. Az utóbbi két évben azon dolgozott, hogy az ország 
mind a 92 hegységébe eljusson, ebből még van hátra né-
hány. Amíg az energiája engedi szeretne rendszeresen járni 
4-5 ezer méter magas hegyekbe, illetve egyszer kipróbálni, 
hogy milyen a levegő 7000 méteren.

Hajdu Róbert

gyi expedíciókra való felkészülésre. A legtöbb esetben kétezer 
méter feletti hegyekben túrázik, mert ilyenek találhatóak a kö-
zelben. Ugyanakkor a 3-4 ezer méter feletti hegyek a kedvencei. 
Az országban legtöbbször két fős csapatban másznak, külföl-
dön általában négy fő a jellemző.   

Attila minden túra előtt dokumentálódik az útvonalról és a 
menekülő útvonalakról is, ha van. Ezt azért teszi, ha netán vala-
mi veszély miatt félbe kell szakítani a túrát legyen kellően felké-
szülve. A túrák előtt összeállítja a kötelező felszerelések listáját, 
megvizsgálja az adott útvonal hosszát és a szintkülönbséget. 
Azt is megállapítja, hogy nagyjából mennyi időre lesz szüksége, 
ez alapján állítja össze a szükséges élelmiszerek listáját. 

Mivel a felszerelés nagyon fontos a hegymászásban, ezeket két 
részre osztja. Vannak azok a felszerelések, amelyek esetében lehet 
kompromisszumot kötni és azok, amelyeknél nem. A biztosító 
eszközök esetében (kötél, hám, karabinerek, ereszkedő eszkö-
zök) soha nem használ olyat, amit nem ő vásárolt újon. Továbbá 
az is fontos, hogy tisztában legyen a kötél korával, valamint, hogy 
hányszor volt esve vele, mivel ezek befolyásolják a tartósságát. A 
többi felszerelés esetében lehet kompromisszumot kötni, általá-
ban a minél könnyebbeket részesíti előnyben. Véleménye szerint 
a felszerelés nem mássza meg senki helyett a hegyet, de komfor-
tosabbá teszi a hegymászást, például egy téli mászás esetén nem 
mindegy milyen hálózsákot használ a túrázó.

Egy 5-7 napos expedíció előtt a térkép tanulmányozása után 
összeállítja a felszereléslistát, ilyenkor törekszik a súly minima-
lizálására. Az élelmiszerek esetében fontos, hogy azok köny-
nyűek és táplálóak legyenek. Továbbá minden napra jusson 
egy meleg étel, általában vacsorára. Az expedíción résztvevő 
tagok között elosztják a felszerelést, (gázfőző, edények, sátrak 
stb.) ezzel is csökkentve az egy főre eső súlyt. Ugyanakkor egy 
expedíció tervezésekor nem mindig tudnak a legpontosabban 
szervezni. Amennyiben repülővel utaznak a jegyet hónapokkal 
korábban meg kell venni úgy, hogy nem tudják a hegymászás 
időpontjában milyen időjárás lesz, pedig ez a legfontosabb be-
folyásoló tényező. Nagy köd vagy erős szél esetén az expedíció 
könnyen meghiúsulhat. Fontos a jó tervezés, de ha a helyzet 
megkívánja fel kell adniuk az otthoni tervet és újat kell létre-
hozni, hogy a csúcs elérése sikeres legyen. Nagyon magas csúcs 
mászásakor követelmény a kiváló fizikai kondíció, hogy bírni 
tudják a folyamatos terhelést. Számít az edzettség, hogy a szer-
vezet kellően tudja felvenni és szállítani az oxigént, aminek a 
mennyisége 3500 méter felett jelentősen csökken. 

Attila azon az elven van, hogy egy expedíción „légy könnyű” 
és „légy gyors”, hiszen nem mindegy, hogy egy veszélyes helyen 
mennyit időzik a túrázó, például egy hófolyósó keresztezésekor, 
minden plusz másodperc nagyobb veszélyt jelenthet. Elsősor-
ban arra büszke, hogy a hegyekben eddig olyan döntéseket ho-
zott, amelyek megóvták a bajtól. Elmondása szerint a hegymá-
szók a cél érdekében sokszor képesek túl veszélyes helyzetekbe 
is belemenni, amelyek rosszul is végződhetnek.

negatív érzelmek, csak én és a szikla”   – Jánosi Attilával –
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – AMÍG ÉN EBÉDELEK, JÁTSZANAK INKÁBB PÓKERT!

– Édesapámtól mindig azt 
hallom, hogy így a széke-
lyek, meg úgy a székelyek... 
Hát mondja meg már ne-
kem is, székely vagyok én?

– Késő van, most nincs 
idő, hogy ezt megbeszél-
jük... (folytatás a Poén 1-ben 
és a  Poén2-ben)
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