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Végeláthatatlanul
Végeláthatatlanul tudnám 

sorolni, hogy embert em-
bertől mi választ el. Miben 
vagyok én más, mint te, és 
miben, mint ő. Miért nem 
tudok valamiben veled vagy 
vele egyetérteni. Ássuk az ár-
kokat magunk köré. Ha nem 
éppen kerítést emelünk. 
Vizesárkot és várfalat, mint 
a középkorban. De még ak-
kor nem volt mindenkinek 
saját, különbejáratú erődít-
ménye. Nekik még közös-
ködniük kellett a család-
tagjaikkal, a rokonaikkal, 
barátaikkal és ismerőseik-
kel, az egyazon vérből va-
lókkal, az azonos nyelvben 
és kultúrában élőkkel, tehát 
fajtájukbeliekkel. Ha behú-
zódtak az ostromlott várba 
meg kellett osztaniuk vizü-
ket, élelmüket, fegyvereiket, 
erőiket és hitüket a túlélésben, 
hogy végül elhárul a veszély, a 
falakról sikerül visszaverni az 
ellent. Ők még nem az egyén-
ben, hanem a közösségben 
gondolkodtak, mert tapaszta-
latból tudták, hogy bármi el-
len védelmet csakis a közösség 
melege és ereje adhat.

Most meg éppen ez ellen 
folyik ideológiai háború. Arra 
próbálnak rávenni, hogy ön-
ként és dalolva mondjunk le 
erről, mert az rabsággal jár – 
ugye a vizesárok és a várfalak 
minket  bezárnak –, márpe-
dig a szabadság a legfonto-
sabb, a minden kényszertől, 
minden feladattól és köteles-
ségtől való szabadulás. Aztán 
csak álljunk a szélben, mint 
egyedül maradt fűszál.

Végeláthatatlanul tudnám 
sorolni azt is, hogy miért kell 
– újra és mindig – szót érte-
nünk egymással.

Molnos Ferenc

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,

A szépkorúak világnapján

a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

Márai Sándor – Ajándék

Az ENSZ 1991-ben ren-
dezte meg először az idősek 
világnapja programsorozatát 
október elsején, és azóta is 
minden évben ezen a na-
pon világszerte tisztelegnek 
a szépkorúak előtt. Szováta 
Város Önkormányzata is 
háláját, őszinte tiszteletét és 
köszönetét fejezte ki a város 
szépkorú lakosai előtt, akik 
az aktívan működő nyugdí-
jas klub keretében találkoz-
tak október 5-én, a Domokos 
Kázmér Művelődési Házban. 

Az önkormányzat vezető-
sége előző évhez hasonlóan, 
a járványügyi helyzethez 
alkalmazkodva külön kö-
szöntötte az 50., 55. és 60. 
házassági évfordulót ün-
neplő házastársakat is. 



Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

92/23.09.2021-es sz. Határo-
zat – a Bölcsőde nevelési egy-
ség átruházása a polgármester 
szakapparátusából az „S.Illyés 
Lajos Gimnáziumhoz”;
93/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról;
94/29.09.2021-es sz. Határo-
zat  – egy Fiat Ducato jármű 
Szováta Város tulajdonába 
való ingyenes átruházás jóvá-
hagyásáról;
95/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – egy Volkswagen Trans- 
porter jármű Szováta Város 
tulajdonába való ingyenes át-
ruházás jóváhagyásáról;
96/29.09.2021-es sz. 
Határozat – 15 / 2019.10.31 
Szováta Város Helyi Tanácsá-
nak működéséről szóló sza-
bályzat kibővítésének jóváha-
gyásáról;
97/29.09.2021-es sz. Határo-
zat  –  a tanárok útiköltsége-
inek elszámolási jóváhagyásá-
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A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Fülöp László Zsolt 
polgármester
 fogadóórái:

– Kedd 11,00 órától;

ról a a szovátai „S. Illyés Lajos” 
Gimnáziumon belül;
98/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Szováta Város Helyi 
Tanácsa képviselőinek a „Do-
mokos Kázmér” Technológiai 
Líceum vezetőtanácsába és az 
“S. Illyés Lajos” Gimnázium 
vezetőtanácsába történő kine-
vezések jóváhagyásáról;
99/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Szováta Város területén 
található egyes ingatlanok te-
lekkönyvbe történő bejegyzé-
séhez szükséges topo-kataszteri 
dokumentáció jóváhagyásáról;
100/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – díjak odaítéléséről azok-
nak a diákoknak / fiataloknak / 
sportolóknak, akik kiemelkedő 
eredményeket értek el a sporttel-
jesítményükért, az iskolai olim-
pia vagy versenyek helyi, orszá-
gos vagy nemzetközi szakaszán;
101/29.09.2021-es sz. Határo-
zat– Szováta Város területén ta-
lálható egyes ingatlanok értéke-

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: 
Ágoston Diána Szófia

(szülei: Ágoston Dávid Lajos és Egri 
Nikolett);

Szőcs Magdolna Erzsébet
(szülei: Szőcs Ernő és Orbán Mária 
Magdolna);

Fülöp Roland
(édesanyja: Fülöp Ramona);

Kalántai Gellért
(szülei: Kalántai Imre Károly és Csata 
Matild Emese);

Bodoni Dominik
(szülei: Bodoni Zoltán és Bodoni Anita);

Házasságot kötöttek: 
Todor Loránd (Petőfi Sándor ltp, F4/19 szám) – Sántha Mária Magdolna (Kisbükk utca 6 szám);
Balázs Barna (Restád utca 10 szám) – Fülöp Beáta (Hosszú utca 96 szám);
Lakatos Mihály Szabolcs (Őzike utca 69 E szám) – Fábián Hajnalka (Őzike utca 69 E szám);
Balázs Fülöp Lehel (Sáromberke) – Kilyén Andrea (Hársfa utca 32 szám);

Elhunytak: 
Csortán Margit

(sz. 1948) – Petőfi Sándor ltp. I1/1 szám;
Kalányos Ferenc

(sz. 1962) – Kopac utca 38/A szám;
Pataki Margit

(sz. 1931) – Templom utca 3 szám;
Szőcs József

(sz. 1926) – Sómező utca 12 szám;
Gergely András

(sz. 1948) – Petőfi Sándor ltp. E3/2 szám; 
Szécsi Margit

(sz. 1938) – Hosszú utca 55 szám;
Fodor Sándor

(sz. 1970) – Május 1 utca 102/C szám;

lési jelentésének jóváhagyásáról;
102/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Csopak testvérváros hi-
vatalos küldöttségének meghí-
vásáról;
103/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Szováta Város területén, 
a Forrás utcában található in-
gatlan - városi föld közvetlen 
vásárlásának jóváhagyásáról;
104/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – Szováta Város közterü-
letéhez tartozó három ingat-
lan-terület egyesítéséről szóló 
kataszteri dokumentáció jóvá-
hagyásáról;
105/29.09.2021-es sz. 
Határozat – Szováta Város 
közterületéhez tartozó két 
ingatlan-terület egyesítéséről 
szóló kataszteri dokumentá-
ció jóváhagyásáról;
106/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – 54576 telekkönyvi szám-
mal rendelkező ingatlan 
Szováta Város magánvagyoná-
ból közvagyonba torténő áthe-
lyezés jóváhagyásáról;
107/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – a fiatalok számára ANL-
alapokból finanszírozott bérelt 

lakások cseréjének jóváhagyá-
sáról;
108/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – a Közmunkák, Fejlesztési 
és Igazgatási Minisztériumhoz 
történő eljuttatásról, a „C.N.I.” 
Nemzeti Beruházási Vállala-
ton keresztül, a helyszín és a 
feltételek biztosítása, a beru-
házási cél megvalósításához 
- Projekt típus - „Didaktikus 
uszoda építése Szováta város-
ában, Kisállomás utca, Maros 
megye;
109/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – elvi beleegyezés jóvá-
hagyásáról annak érdekében, 
hogy emlékművet helyezzenek 
el Szováta Város közterületére;
110/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – a Szováta-Nyárád Kórház 
státusjegyzékének jóváhagyásról;
111/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – 2021/1388 sz. Munka-
szerződést kiegészítő melléklet 
jóváhagyásáról;
112/29.09.2021-es sz. Határo-
zat – 2020/37 sz. Szováta város 
területi iskolahálózatának jó-
váhagyásáról szóló tanácshatá-
rozat módosításáról;



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro
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Hotărârea nr. 92/23.09.2021 
– cu privire la solicitarea 
arondării Creșei de copii din 
cadrul aparatului de specia-
litate al Primarului Orașului 
Sovata unității de învățământ 
preșcolar - Școala Gimnazială 
„S. Illyes Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 93/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea rec-
tificării Bugetului Local al 
Orașului Sovata, pe anul 2021;
Hotărârea nr. 94/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea trans-
miterii cu titlu gratuit în propri-
etatea Orașului Sovata a autola-
boratorului marca – Fiat Ducato, 
nr.înmatriculare MS-44-DSV 
din patrimoniul Direcției Sanita-
ră Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Mureș;
Hotărârea nr. 95/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea pre-
luării cu titlu gratuit în propri-
etatea Orașului Sovata a unui 
autoturism marca Volkswagen 
Transporter, din gestiunea 
Direcției generale executări si-
lite cazuri speciale din cadrul 

Hotărârile
Consiliului Local

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt

Marţi – de la ora 11,00;

Agenției Naționale de Admi-
nistrare Fiscală București;
Hotărârea nr. 96/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea com-
pletării art.27 din H.C.L. 
nr.115/31.10.2019 privind apro-
barea Regulamentului de orga-
nizare și funcționare al Consi-
liului Local al orașului Sovata;
Hotărârea nr. 97/29.09.2021 – 
privind aprobarea decontării chel-
tuielilor de deplasare a cadrelor 
didactice din cadrul Școlii Gim-
naziale „S.Illyés Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 98/29.09.2021 – cu 
privire la aprobarea desemnării 
reprezentanţilor Consiliului Local 
al Orașului Sovata în Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehno-
logic „Domokos Kazmer” și în 
Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale „S. Illyes Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 99/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea 
documentației topo-cadastrale 
de înscriere în cartea funciară a 
unor terenuri situate în Orașul 
Sovata și atestarea apartenenţei;
Hotărârea nr. 100/29.09.2021 – cu 
privire la acordarea de premii ele-
vilor/tinerilor/sportivilor care au 
obținut rezultate deosebite pentru 
performanțele sportive, la faza lo-
cală, națională sau internațională a 

Primăria orașului Sovata adu-
ce la cunoștința locuitorilor că 
transportul deșeurilor rezultate 
din curățarea gospodăriilor, gră-
dinilor, curților (crengi, frunze, 
alte deșeuri) se va organiza doar 
primăvara! Deșeurile expuse în 
afara datelor indicate nu vor fi 
preluate!

Avem rugămintea de a păstra 
ordine în fața intrării caselor 
dumneavoastră, totodată rugăm 
să curățați trotuarele și șanțurile 
care aparțin intrării casei dvs! 
În caz în care nu îndepliniți 
obligațile mai sus menționate 
până in 25 octombrie, veți fi 
sancționați cu amenzi!

Olimpiadelor școlare, Concursuri-
lor și Competițiilor;
Hotărârea nr. 101/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea Ra-
poartelor de evaluare a unor 
imobile situate în Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 102/29.09.2021– 
cu privire la aprobarea invitării 
unei delegații oficiale din locali-
tatea înfrățită Csopak, Ungaria;
Hotărârea nr. 103/29.09.2021– 
cu privire la aprobarea cumpărării 
directe a proprietății imobiliare - 
teren intravilan, situat în Sovata, 
str. Izvorului  fn., județul Mureș;
Hotărârea nr. 104/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea 
documentației cadastrale de 
alipire a imobilelor înscrise în 
C.F.52775-Sovata, C.F.54995-
Sovata și C.F.56446-Sovata;
Hotărârea nr. 105/29.09.2021 – cu 
privire la aprobarea documentației 
cadastrale de alipire a imobilelor 
înscrise în C.F.51771-Sovata și 
C.F.53347-Sovata;
Hotărârea nr. 106/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea trecerii 
imobilului înscris în C.F. nr.54576-
Sovata, din domeniul privat în do-
meniul public al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 107/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea 
schimbului de locuințe pen-

tru tineri, destinate închirierii, 
construite din fonduri ANL;
Hotărârea nr. 108/29.09.2021– 
privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., 
a amplasamentului și asigurarea 
condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect tip - 
„Bazin de înot didactic și agrement” 
din Orașul Sovata, judeţul Mureș”;
Hotărârea nr. 109/29.09.2021 
– cu privire la darea acordului 
de principiu în vederea am-
plasării unei opere comemo-
rative pe domeniul public al 
Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 110/29.09.2021– 
cu privire la aprobarea Statului de 
funcţii al Spitalului Sovata-Niraj;
Hotărârea nr. 111/29.09.2021 – 
cu privire la aprobarea încheierii 
Actului adițional la Contractul de 
lucrări nr.1.388/02.02.2021, între 
Oraș Sovata și asocierea S.C. Mol-
docor S.A.-S.C. Arhing S.R.L.
Hotărârea nr. 112/29.09.2021 
– cu privire la aprobarea mo-
dificării și completării H.C.L. 
nr.37/23.12.2020 privind apro-
barea rețelei școlare de pe raza 
teritorială al Orașului Sovata 
pentru anul școlar 2021-2022.

Deși situația epidemică nu a făcut posibilă orga-
nizarea festivalului dovleacului în acest an, condu-
cerea orașului Sovata, în cooperare cu instituțiile 
de învățământ locale, totuși au încercat să creeze o 
atmosferă plăcută de toamnă în Sovata. 

Fără îndoială putem spune că au reușit! 

Fotó: Fülöp Edmund
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Tökös hétvége

Nyolcadik Tökfesztivált szerveztük volna idén....ha a covid-19 
járvány nem szól közbe immár második alkalommal. Így ma-
radtunk a 2019-ben hatodik alkalommal rendezett, óriási nép-
szerűségnek örvendő fesztivál még mindig elevenen élő emlé-
kével, és a város tökös pompát öltő, hangulatos összképével. A 
kellemes, őszi, tökös hangulatról ugyanis nem mondott le vá-
rosunk önkormányzatának vezetősége. 

Október 8-án a helyi tanintézmények tanárainak, diákjainak, 
óvodásainak és azok szüleinek köszönhetően idén is tökös 
kreálmányok százai borították be városunk központját és a für-
dőtelepi parkokat. Hozzávetőlegesen 1200 darab tököt vásárolt 
az önkormányzat és osztott szét iskolánként, ezeket faragták ki, 
festették meg, majd helyezték el a fiatalok a körülbelül 130 előre 
elhelyezett szénabálán. Összesen 53 osztály és 12 óvodás cso-
port tevékenykedett. 

Tavaly először zajlott díszítés a placcon és környékén, és a köz-
pontban lakók nagy örömét látván az a döntés született, hogy 
ebből is „hagyományt csinálunk”. Kétség nem fér hozzá, hogy 
jó döntés volt, hiszen még a telepi turisták is lesétáltak, vagy 
útközben megálltak megcsodálni a központi tök kreációkat. 

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki a Sófalvi Ilyés 
Lajos Általános Iskola és az immár hozzátartozó óvoda és böl-
csőde vezetőségének, pedagógusainak, gyerekeinek és azok 
szüleinek az odaadó, lelkes hozzáállásért, amellyel díszítgettek, 
sürögtek-forogtak a placcon és a Penny parkolója előtti kis szi-
geten, amire méltán mondhatjuk, hogy a város legimpozánsabb 
pontja lett ezen a tökös hétvégén. A járvány terjedésének meg-
fékezése, valamint a gyermekek egészségének megőrzése ér-
dekében, a tevékenységek előre megtervezett program szerint, 
kisebb csoportokban zajlottak. 

Események, gyermekprogramok és fúvószenekaros felvonu-
lás hiányában az idén először a Rózsák útja helyett a Petőfi- és 
a Balcescu parkra koncentrálódott a fürdőtelepi dekoráció. A 
parkok szénabálákkal kijelölt pontjaira a Domokos Kázmér 
Iskolacsoport diákjainak faragott tökei kerültek, ezúton is kö-
szönjük szépen a szorgos kezek munkáját. 

A tökös dekoráción kívül, a fürdőtelepre látogatók megtekinthet-
ték az “Épített örökségünk nyomában” című fotókiállítást, amely 
a Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében a Visit Mures 
Egyesület szervezésében első alkalommal kerül bemutatásra. 

A bemutató egy kis utazásra hívta az érdeklődőket, melynek 

Fotó: Fülöp Edmund Fotó: Fülöp Edmund

Fotó: Fülöp Edmund

Fotó: Molnos Ferenc

célja ismertebbé tenni, va-
lamint ízelítőt adni Maros 
megye kastélyainak, várai-
nak és tájházainak lenyűgö-
ző hangulatáról.  

A tárlatot, amely a Maros 
megyei fotósok által lencse-
végre kapott épített öröksé-
geket engedi megcsodálni, 
a továbbiakban a marosvá-
sárhelyi várban tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

Moldovan Kriszta 
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A szovátai RMDSZ irodában 
az alábbi program szerint történik 

az ügyfélfogadás: 

Hétfő/Szerda/Péntek – 11:30-16:30
Kedd/Csütörtök – 9:00-11:30

Tisztelettel kérjük Szováta város lakosságát, hogy a kerti és ház-
környéki takarításból származó hulladékot, ágnyesedéket és gazt 
csak a tavaszi nagytakarítás során gyűjtség össze és tegyék ki! A 
jelzett időpontokon kívül kitett hulladékot nem szállítjuk el!

Kérjük Önöket, hogy a város kellemes összképe érdekében, 
tegyék rendbe ingatlanjaik bejáratát, a bejárathoz tartozó járda-
szakaszt és sáncot. Amennyiben nem tesznek eleget ezen köteles-
ségüknek legkésőbb október 25-ig, pénzbírságra számíthatnak!

A pedagógusok világnapját is októ-
berben ünneplik világszerte.

1994 óta minden év október 5-én 
ünnepli az UNESCO a pedagógusok 
világnapját, melynek idei mottója „Pe-
dagógusok az oktatás helyreállításá-
nak szívében", tükrözve azt a szerepet, 
amelyet a pedagógusok a COVID-19 
válság során játszottak és játszanak, és 
rámutatva arra, milyen támogatásra 
van szükségük  ahhoz, hogy a lehető 
legteljesebb mértékben járuljanak hoz-
zá az oktatás helyreállításához. 

Szováta Város Önkormányzatának 
vezetősége együttműködéséről és tá-
mogatásáról biztosítja a város pedagó-
gusait és tanintézményeit, hiszen vá-
rosunk fejlődésének egyik alapillére az 
iskolai nevelés. 

Kívánunk jó egészséget és sok erőt 
munkájuk folytatásához! 

Járdaépítés Szakadátban

Ahogyan igény van az utcák aszfaltozására a járműforgalom 
megkönnyítésére, ugyanúgy igény mutatkozik a nagy forgalmú 
utak melletti járdákra is, hiszen az évek teltével egyre veszé-
lyesebbé lesz az egymást érő autók áradatában az utak szélén a 
gyalogos közlekedés.

Nem kétséges, járdákat építeni kell! Ezért kúsznak a központ 
felől a városszélek felé a járdacsíkok újabb szalagjai. Most a 
szakadáti rész van soron a megyei út mellett a Vadász utca be-
járatától a Kopac utcáig terjedően.

Az új járdán szülők, gyermekek máris nyugisabban mozognak.

Fotó: Molnos Ferenc Fotó: Molnos Ferenc Fotó: Molnos Ferenc



Októberbe léptünk, az idő 
igazán lehűlt, mégis elsején egy 
olyan dolgot ünneplünk, ami 
melegséget hozhat a szívünkbe: a 
zenét. Az UNESCO Nemzetközi 
Tanácsa Yehudi Menuhin kez-
deményezésre 1975-ben emelte, 
október elsejét a zene világnapja 
rangjára. Ez a nap a zeneművé-
szet legnagyobb alakjaira emlé-
keztet, segíti a különböző kultú-
rák zenéinek jobb megismerését. 
A zene az ember egyik legősibb 
kifejezési formája, talán ősibb, 
mint maga a nyelv.

Szovátán sem maradt ünneplés 
nélkül ez a jeles nap, ugyanis a 
Maksai Ferkó által vezetett Street 
Caffee nevű kávézóban élő zenés 
est került megrendezésre, ahol 
Bakó Tihamér zongorás-éneklős előadását élvezhették az ott 
levő vendégek Balla Géza pincészet borainak társaságában.

Tihamérral való beszélgetésem közben rájöttem, hogy a zené-
lés az élete részét képezi. Olyan beleéléssel és odaadóan beszélt 
erről a foglalkozásról, hogy elnyerte a tiszteletemet. „A zené-
vel való kapcsolatom elég kalandos. Tényleg azt érzem, hogy 
ez az az út, amit járnom kell továbbra is. Gyermekkorom óta 
a zene az, ami a legboldogabbá tesz, támaszt nyújtott a jóban 
és a rosszban is, mindig fel tudok szabadulni, ha hallom, vagy 
játszom a zenét.” Mesélte a zenész.

Tihamér nyolcéves korában kezdett el zongorázni; akkoriban 
gyerekdalokat, népdalokat, illetve mulatós zenét játszott. „A 
szüleim segítségével indultam el ezen az úton, ők voltak azok, 
akik támogattak ebben mindenféle szempontból. Öt-hat év le-
forgása alatt sikerült jobban megbarátkoznom a zenével, több 
műfajba is belekóstolnom, ezután tértem rá a komoly zenére is. 
Persze szerettem az irodalmat, a sportot, de mindig a zene volt 
az, ahol igazán otthon érezhettem magam. Úgy tudom elkép-
zelni, mint hogy bárhová megyek, mindig jól érzem magam, de 
legjobban úgyis otthon. A zenével is pont ugyan így vagyok.” 

A későbbiekben Tihamér Székelyudvarhelyen a Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskolában tanult tovább, ahol napi szinten 
foglalkozhatott a zenével.  „Nagyon felkellett zárkóznom ah-
hoz, hogy a kilencedik osztályt is ott tudjam folytatni, de szü-
lői, baráti támogatással és a legfontosabb, azzal a támogatással, 
amit Istentől kaptam, azt mondtam, hogy minden akadályt 
kijátszva, legyőzve, bármit megteszek ennek érdekében, hogy 
fejlődni tudjak.” nyilatkozott. Ezután arról beszélt, hogy mi-
lyen hangszereket próbált ki a zongorán és a torkán kívül: „Idő 
közben, ameddig itthon tartózkodtam doboltam, kipróbáltam 
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a harmonikát, volt egy időszak 
amikor még cimbalmoztam is, 
mikor Udvarhelyen voltam, vi-
szont a mai napig is a kedvenc 
hangszerem, az a zongora. Bár-
mikor leülök zongorázni, min-
dig úgy érzem, hogy megszűnik 
körülöttem a világ.”

Beszélgetésünk során a fiatal 
zenész az elsejei zenés estről is 
beszélt: „Nagyon sokat kérdez-
ték a barátaim, hogy ha erre-arra 
járok sokat zenélni, miért nem 
zenélek Szovátán is? Azt mond-
tam magamban, hogy igazuk 
van. Nem igazán tudtam, hogy 
hol van ilyen lehetőség. Nagyon 
sokaktól jött az ötlet, hogy pró-
bálkozzak Ferkónál, úgyhogy 
megkérdeztem, mit szólna, ha 

szerveznénk egy ilyen estet? Sokat gondolkodott már ezen, 
úgyhogy jó ötletnek tartotta. Volt bennem egy izgalom, be vol-
tunk zsongva. Nagyon jól sikerült, láttam a közönségen, hogy 
jól érezte magát. A társaság adta meg a hangulatot, a bor meg 
finom volt.”

Hallgatva Bakó Tihamér szavait remélhetjük, hogy még sok 
ilyen est kerül majd megszervezésre, ugyanis a szovátai tehetsé-
gek ezek szerint igazán jó hangulatot képesek varázsolni. 

„A zene pszichológia. Ha nem jut be a szívbe, a lélekbe, az 
elmébe, az emberek nem fogják érezni.” Bob Marley

Kintzel Anna

beszélgetés Bakó Tihamérral
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Kistestvérek táborában  

Az idén februárban újabb kis 
testvér csoportokkal gyarapo-
dott a Sirülők Néptáncegyüttes 
nagy családja. A nagy érdeklő-
désnek köszönhetően két cso-
portban indult el a néptánc 
oktatás a Kis Sirülőkben.

Néhány hónapos munka 
után már bemutatkoztak a Si-
rülők Évadzáró gáláján, buko-
vinai koreográfiával. A nyári 
szünidőt követően, még a tan-
évkezdés előtt megkezdték az 
új táncos évadot, a szeptem-
ber elején, Kőrispatakon meg-
szervezett edzőtáborukban. 

A Kis Sirülők táncosai egy 
csapatként vettek részt a tá-
bori foglalkozásokon. A négy 
nap alatt megismerkedtek a 
sóvidéki páros és legényes 
tánc alapjaival, amelyek el-
sajátítását majd folytatják a 
megkezdődött tanévben, el-
mélyítve a táborban tanulta-
kat, és színpadi koreográfia is készül majd belőle. A néptáncot 
Tőkés Csilla és Lóránt, együttesünk állandó oktatói tanították. 
A néptáncoktatást népdaltanulás is kiegészítette, amelyben Kiss 
Boglárka, nagy Sirülős táncosunk vállalta a segítséget. Az élő 

zenét Katona Péter és zenekara biztosította Marosvásárhelyről. 
A tábori programot kézműves foglalkozások, hangszerbemutató, 

közösségépítő játékok színesítették, ugyanakkor nem maradhatott 
el a Szalmakalap Múzeum látogatása, falunézés, szekerezés sem. 

A tábor végén élményekben, 
barátságokkal, tánctudással 
gazdagodva térhettek haza a 
kis táncosok. 

A tábor sikeres megvalósí-
tásáért köszönet Szováta Város 
Önkormányzatának a támoga-
tásért, illetve a Csoóri Sándor 
Alapnak, amely támogatás se-

gítségével 
az élő ze-
nét bizto-
sítottunk, 
a szakma-
iság és ha-
tékonyság 
n öv e l é s e 
érdekében. 

Kiss 
Enikő
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Szovátai tűzoltónap 

A Szovátai tűzoltók két tűzoltónapot ünnepelnek: május 4-ét 
a Szent Flórián napot, az európai tűzoltók napját és szeptem-
ber 13-at a romániai tűzoltók napját, az úgynevezett de Dealul 
spirii-i ütközetet, amikor Bukarest mellett a Spirii dombon egy 
tűzoltó egység visszaverte a törököket.

Az idén szeptember 18-án tartottuk, mivel 13-a hétfői napra 
esett, s így szombatra halasztottuk. Összesen tizennégy tűzoltó 
csapatot hívtunk meg, így a szovátaival 15-en lettünk volna, de 
a székelykeresztúri csapat a balatonföldvári nemzetközi tűzoltó 
találkozón vett részt, s a jeddi, balavásári meg a székelyhodosi 
csapat technikai és egyéb okok miatt nem nem tudott itt lenni. 
Így Maros megyéből nyolc csapat – Szováta, Nyárádszereda, 
Nyárádremete, Makfalva, Csíkfalva, Ákosfalva, Kibéd. Me-
zőcsávás –, Hargita megyéből pedig három csapat – Korond, 
Parajd. Pálpataka – ünnepelt együtt.

Tizenegy órakor találkoztunk a szovátai tűzoltóságnál. Tíz-
órai, kávék, megbeszélés után a tűzoltóautókkal felvonultunk 
Szováta utcáin. A medve-tói körforgalomnál közös fotó készült, 
majd átvonultunk Iszujkába a Maros közbirtokosság kertjébe, 
ahol a Romániai Magyar Gazdák Egyesület e gazdanapot tar-
tott. Velük közösen ünnepeltünk.

A meghívottjainkat egy nagy űst babgulyással vendégeltük 
meg. Mindenki elégedetten távozott. Panaszt nem volt.

Duka Zoltán

Felszaladtak azok a bizonyos kilók, mi okozza, és mi-
kortól nem egészséges? 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján az 
1975-ös értékekhez képest közel háromszorosára nőtt az el-
hízás gyakorisága. Két éve a világon 38 millió volt a túlsú-
lyos és elhízott gyerekek száma.

Romániában minden tizedik felnőtt elhízott, és minden 
második túlsúllyal küzd. 2025-re minden országot érinthet 
az elhízás veszélye. Na de hogyan állapítható meg hogy mi-
lyen kategóriába sorolhatjuk saját testünket?

Testtömeg-index (BMI-Body Mass Index)
Ez olyan arányszám, aminek segítségével a felnőtteknél 

meghatározhatjuk milyen a testalkatuk.
Túlsúlyosnak számit az a személy, akinek a súlya a ma-

gasságához képest meghaladja a húsz százalékot. Ha ez az 
érték 25-29,9 kg/négyzetméter közötti, akkor az a személy 
túlsúlyos. Elhízott kategóriába sorolható az, akinek a test-
tömeg-indexe 30kg/négyzetméter feletti érték. Gyerekeknél 
egészen 18 éves korig ez a mutató nem alkalmazható.

Természetesen nem csak a BMI számít, figyelembe kell 
venni a haskörfogatot is. 

Az egészséget
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Mi okozza az elhízást?

Lehet hogy banális kérdésnek tűnik, azonban közel sem ilyen 
egyszerű megállapítani, hogy mitől lesz valaki elhízott. Alap-
vetően az energiaegyensúly felbomlása vezethet ehhez, vagyis 
az energiabevitel és az energiafelhasználás nincs összhang-
ba (túl sokat eszünk, keveset sportolunk). 
Azonban vannak még az elhízáshoz hozzá-
járuló tényezők is, amelyeket nem mindig 
tudunk befolyásolni. A genetikai adottság, 
elhízás a családban, pajzsmirigy alulműkö-
dés, mellékvesekéreg túlműköséde, alkatilag 
alacsony anyagcsere. De bizonyos gyógy-
szercsoportok (pl. szteroidok, vérnyomás-
csökkentők, antipszichotikumok, triciklikus 
antidepresszívumok), dohányzás abbahagyá-
sa és a terhesség során is megnő a testtömeg.  

Mint minden, ez is következményekkel jár

Világviszonylatban a túlsúly és az elhízás legfon-
tosabb rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegsé-

geknek. A magas vérnyomás, a cukorbetegség, magas vérzsírszint 
és koleszterinszint, koszorúér betegség, stroke jellemzően a túl-
súlyos személyeknél figyelhető meg. A csont és izületi gyulladás 
(oszteoartritisz), alvási apnoe (az aki a légzést álmában időről idő-
re abbahagyja, és hangosan horkol két apnoe között), valamint a 
daganatos megbetegedés, a máj zsíros elfajulása és az epehólyag 

betegsége, is jelentkezhetnek 
a túlsúlyos pácienseknél, de a 
fogamzóképességet is befolyá-
solhatja.   

Sosem késő tenni az egész-
ségünk érdekében. Az Euró-
pai Páciensközpontú ajánlá-
sok szerint heti háromszáz 
perc közepes intenzitású 
állóképességi edzés már elég 
a hasi zsír mobilitásához. 
Amihez nem kell semmi, 
csak egy pár cipő: séta, futás. 
Ma még csak az üzletig, hol-
nap már a Medve-tóig! 

Farkas Júlia

kilóban mérik?
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A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar nyári programjai

A hosszú zoom-os szólamtanulás után nagy öröm 
volt újra indítani a kóruséletet, melynek óriási lendü-
letet adott Török Viola rendező felkérése: a „Tündér-
kert” darabba hívta énekelni kórusunkat. Ez a nyár 
eleji program nagy inspirációt jelentett a régi és az új 
kórustagoknak is. Kodály Zoltán Pünkösdölője mellett 
az Esti dal, a Nagyszalontai köszöntő és egy gyöngy-
szem Kodály-bicínium hangzott fel abban a verses, 
dramatikus, énekes táncos összművészeti alkotásban, 
mely párhuzamba állította az őshonos gyümölcs-
fák visszatelepítését az ősi kultúra őrzésére irányu-
ló elköteleződéssel. Óriási élmény volt részese lenne 
Marosvásáhelyen a Vár színpadán illetve Mikházán a 
Csűrszínházban ennek a lelkesítő folyamnak, mely-
ben Szarvas Józseffel, a budapesti Nemzeti Színház 
színészével, Berecz Andrással, Pál István Szalonna ze-
nekarával, a marosvásárhelyi Spektrum Színház színé-
szeivel, a Maros Művészegyüttessel, a Boróka néptánc-
együttessel együtt vehetettünk részt.

A kórustábor – mely augusztus első napjaiban zajlott a 
Mariánumban – már a VIII. Balatoni Csillagösvényre való készü-
lés jegyében zajlott.  Önkénteseink volt kórustagjaink, fiatal egyete-
misták és fiatal tanárok, a kórus barátai voltak. Segítségükkel a napi 
5-6 óra kóruséneklés csapatépítő játékokkal, kézműveskedéssel, 
vetélkedővel, akadályversennyel egészült ki. Minden este kishang-
versenyt tartottunk, ahol az új kórustagok is megtalálták a helyü-
ket, lelkesedésüket, amikor egyvégtében elénekeltünk nagyobb 
szabású műveket, köztük Vivaldi: Laudmus te – t (a Gloriából), 
Mendelssohn: Laudate pueri-jét, Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltá-
rát. Ezeknek a gyönyörű és igényes kórusműveknek a megszólalása 
energiával töltötte fel a kórustagokat és a vezetőket, hiszen hóna-
pokig el voltunk zárva a szép harmóniáktól.

A VIII. Balatoni Csillagösvény körút 2021. augusztus 16-23 
közt zajlott. A kórus 8. éve Böjte Csaba testvérrel együtt járja a 
Balaton-környéki településeket, énekkel, imával, találkozások-

kal, fürdéssel, játékkal, kirándulással. A helyiek vendégszeretete 
nagyon megajándékozottá teszi a kórustagokat, mi pedig ének-
lésünkkel válunk ajándékká. 

A Csillagösvénynek az idén hat állomása volt. Legelőször Zirc 
városába látogathattunk el, ahol a Zirci Ciszterci Apátsági Ba-
zilikában, a Csaba testvér által celebrált szentmisén vállaltuk a 
zenei szolgálatot. Hatalmas öröm volt, ahogyan a csodálatos 
zirci apátság megtelt a jó emberekkel. Lelkesítő volt, ahogy be-
kapcsolódtak a zirci hívek az éneklésbe, a bazilika zengett az 
énektől, az istendicsérettől. A szentmise után kis koncerttel 
ajándékoztuk meg Zirc városát. A templomból kimenve a Csa-
ba testvérrel tartó moldvai gyerekek táncába kapcsolódhattunk 
bele. Hálásan köszönjük a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Ka-
tolikus Karitász csoportnak a meghívást, szervezést! Köszön-
jük, hogy kincskereséstől, nemezelésig, ékszerkészítésig számos 
programmal vártak bennünket!  



11beszámoló Szovátai Hírmondó, 210. szám 2021. október

Balatonfüreden, a Koloska-
völgyben levő Gyermek Jé-
zus-kegyhely adott otthont 
a Csillagösvény második 
állomásának. A Gyermek 
Jézus-kegyhelyet a Bakony 
gyönyörű völgyében a Csil-
lagösvény körút hívta életre 
évekkel ezelőtt. A csoda-
szép helyen a fák alatt most 
is sok zarándok gyűlt össze 
közös imára, énekre, há-
laadásra, bizalmunk meg-
újítására. Az ünnepnapon 
egy rég várt keresztelő is 
megmelengette a szívün-
ket. A plébánia, város, a 
Bakonyerdő Zrt s a helyi 
vállalkozók jóvoltából a Vitorlás étteremben elfogyasztott ebéd után 
a füredi Aquapark várta a kórustagokat.

Füred után Balatonalmádi városa fogadott minket, ahol idén is fel-
csendülhetett imánk, énekünk a Balatonparton a Zenepavilonnál be-
mutatott szentmisén. Almádiban minden alkalommal megtapasztal-
juk, hogy a közös összefogásból, az önkéntes feladatvállalásból milyen 
sok jó születhet. Kézről kézre adnak minket a lelkes jó emberek. Az 
almádi napba ezúttal még egy kiadós hajókázás is belefért.

Az augusztus 20.-át Budapesten töltöttük. Sok ezer emberrel 
együtt énekelve zarándokoltunk Budapest utcáin, így érkeztünk 
meg a Szent István Bazilikához. A Bazilika előtti téren kultúr-
műsor keretében énekeltünk szép kórusműveket, sok neves 
fellépő között. Az ünnepi szentmise óriási közösségi hitélmény 
volt kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A mise után részt vettünk 
a Szent István-napi körmeneten, mely hitünket, magyarságun-
kat erősítette. Az élménydús, intenzív nap végén a Duna-parton 
élőben szemlélhettük a nagy ünnepi tűzijátékot, amely hatalmas 
élményként koronázta a napot.

Budapestről Székesfehérvárra utaztunk, ahol a ciszterci temp-
lomban, csodálatos akusztikában szólalhatott meg a kórus újra. 
Délután mozgalmas városnézést vezetett számunkra Előd atya, 

ahol találkozhattunk az 
ősi történelmi város gaz-
dagságának különböző ar-
caival. A vacsoránál pedig 
a plébánia lelkes híveinek 
nagylelkű adományaival.

A körút befejező állo-
másaként Balatonfűzfőn 
énekeltünk, megköszönve 
az egész heti szállásunkat a 
fűzfői Öveges Kollégium-
ban, ellátásunkat a Nike 
étteremben.  A Mámai 
templomromnál zártuk 
az idei Balatoni Csillagsö-
vényt, ahol szabad téren 
rengetegen jöttek össze 
vasárnap délelőtt. Balaton-

fűzfőn már otthon érezzük magunkat, hiszen évek óta ugyanazzal 
a lelkesedéssel, szeretettel várnak és fogadnak bennünket a fűzfői-
ek. Hálásak vagyunk, hogy minden évben szállással, étkezésekkel, 
bobozással, strandolással ajándékoznak meg minket.  

A VIII. Balatoni Csillagösvény körútra új kórustagok is el tudtak 
jönni, s különösen is átütő élményt jelentett a régieknek is, egy év 
kihagyás után. A kórus közössége a közös élményekben, a közös 
éneklésben, imádságban, kapcsolatokban, találkozásokban újra 
megerősödött. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy részesei le-
hetünk ennek a folyamnak. Köszönjük szépen a Bethlen Gábor 
Alapnak, a Nemzeti Együttműködési Alapnak, Szováta Város 
Önkormányzatának, a Boldog-
asszony Iskolanővéreknek és 
sok-sok adakozónak, jótevőnek 
támogatását, segítségét.

 Lokodi Emőke – Nagy Éva Vera
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Kedves kis madár. Ismertetői: 
A hím feje, melle és farcsíkja kárminpiros. Csőre vaskos. 

Sötétbarna szárnyán két halvány szárnycsík; hasa fehér. 
A tojó és a fiatalok tollazata sárgásbarna. Zömök terme-
tükről, kettős világos szárnycsíkjukról és enyhén villás 
farkukról ismerhetők fel. Röpte hullámos. Hangja: Halk 
„tyü-ik” füttyentés. Éneke tisztán és messzire hangzik.

Élőhelye: Nyáron sűrű bokrosok, fiatal erdők, 
folyómenti indák, füzesek. Egy részük tölgyesekben 
fészkel, mások a mocsaras növényzet ágai közé rakja 
fészkét. Legtöbb esetben északi erdőkben költi kicsi-
nyeit, de Áprily néhány költeménye bizonyítja, hogy 
Enyed környékén is otthon érezte-érzi magát.

 
 „És újra ősz! És újra hívsz pirók,
 És hívnának vidám kirándulók.”
   (Áprily: Deres a fű)
 
 „arany ruhába öltözik a táj
 s a magasból megjő a halk pirók.”
   (Áprily: Az őszre várj)

E pintyféle testhossza csak 15 cm, de rokona, a nagy-
pirók 20 cm. Ennek az utóbbinak a feje, nyaka, melle és 
farcsíkja rózsapiros.

Zárom soraimat a költő színpompás képeivel:
 
 „Pirosan kelt s most is pirosan int,
 mikor leszáll a hó-ködös hegyen.
 A fátyolban olyan a színe, mint
 a pirosság a hímpirók begyen”.

Márton Béla

Hív a karmazsinpirók

OKTÓBER 6.
„...Aradon laktam, tizenhárom éves fiú voltam... Megmaradt 

emlékezetemben. Mintha most is látnám a kilenc tábornokot egy 
sorban a bitófán függeni, és a négy agyonlőtt vértanút az aradi 
vár sáncában holtan feküdni.”          (Oláh Gyula visszaemlékezése)

 
Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 

6-án végezték ki. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásá-
nak gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Az 1848–49-es sza-
badságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok pél-
dát akartak statuálni. A megtorlás vezetője Julius von Haynau fővezér 
és táborszernagy volt, akinek európai megítélése igen ellentmondásos 
volt. Haynau 1849. augusztus 29-től gyakorlatilag szabadkezet kapott 
a császártól, amikor Ferenc József úgy rendelkezett, hogy a halálos íté-
leteket csak a végrehajtásuk után jelentse neki, pusztán tájékoztatásul.

A magyar szabadságharc harmincöt tábornokát kivégezték, közü-
lük tizenhármat Aradon, míg ugyanezen a napon Batthyány Lajos 
miniszterelnököt koholt vádak alapján Pesten végezték ki. Batthyá-
ny kivégzésének helyszíne a rettegett négyzet alaprajzú erőd, ahová 
tömegesen zártak magyar foglyokat a szabadságharc leverése után. 
Ítélete akasztás volt, de feleségének utolsó látogatása alkalmával si-
került becsempésznie számára egy kis tőrt. Ezzel sebezte meg nyaki 
ütőerét, és bár sok vért vesztett, életben maradt. Sebei miatt felakasz-
tani már nem lehetett, ítéletét tehát golyó általi halálra módosították. 
Ajzószerekkel estére olyan állapotban hozták Batthyányt, hogy saját 
lábán tudjon a vesztőhelyre menni, de gyengesége miatt így is ketten 
támogatták. A kivégző osztagot ő maga vezényelte.

Az Aradon elítélt tizenhárom honvéd tábornokot a hadbíróság 
felségsértésben találta bűnösnek. Ez az ítélet azonban kétes jogi 
alapokra épült, hiszen Ferenc József nem koronáztatta magyar ki-
rállyá magát, így a magyar trón jogilag üres volt. 

Golyó általi halálra ítélték közülük (reggel fél hatkor):  
Kiss Ernő tábornokot, Lázár Vilmos főtisztet, Gróf Dessewffy 

Arisztid tábornokot, és Schweidel József tábornokot. 
Tizenkét katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancs-

nokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivé-
telével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak 
a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és 
mindhárman újra tüzeltek.

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után): 
Lovag Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner 

György tábornok, Knezich Károly tábornok, Nagysándor József tá-
bornok, Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos 
tábornok, Damjanich János tábornok, Gróf Vécsey Károly tábornok. 

Az akasztás fájdalmas és megalázó halálnem volt, ami nem volt 
jellemző nemesek és tisztek esetében sem. Vécsey Károly büntetését 
azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert 
őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúz-
tak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért 
Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét. 

A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttestét közszemlére 
tették. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a 
felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivég-
zettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a 
bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait. Ez 
a sors jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek is. 

Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhe-
tett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 

Kelemen Irénke
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SZISZ - szenések Idén is tököltünk

Siklódi Fruzsina, ifjú művész, csatlakozott bár fogyatkozóban lévő, 
de annál lelkesebb csapatunkhoz. Az ő képzeletereje szülte az önkor-
mányzat bejárati ajtajának kukoria háncsból készült díszét.

Vannak még lelkes, aktív fiatalok, akik számára nem szégyen 
tököt faragni, sőt fotózkodni sem vele. 

Épített örökségünk nyomában c. fotókiállítás, 
Visit Maros Egyesület A környék leggazdagabb és legmenőbb állatkertje

A COVID-19 nem játék! Védd magad: 
hordj maszkot, de akár be is oltathatod magad!

Tökös focicsapat.

Fotó: Fülöp Edmund Fotó: Fülöp Edmund

Fotó: Fülöp EdmundFotó: Fülöp Edmund

Fotó: Fülöp Edmund

Fotó: Fülöp Edmund
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Háromszáz sor – Csiki Melinda száz haikuja

Szovátai Hírmondó, 210. szám 2021. október

Szilágyi Varga Zoltán

OKTÓBER 6.

Minden magyar ember mély 
gyászának napja a mai.

Lelki szemeim előtt egy 
könnyek áztatta széles mezőn, 
szekér kerekek nyomában hi-
deg sárlé csordogál és gyűlik 
össze egy tócsába. De aztán 
jönnek a nyarak és porrá szá-
rítják az emlékeket, a mérhe-
tetlen fájdalmat. 

172 esztendeje ismétlődik a 
megemlékezések ciklusa, de 
lassan már csak az őszi esők 
emlékeznek következetesen a 
nemzetrendítő eseményre.

1.
Semmi sem méltóbb
egy teaszertartásra,
mint egy haiku.

2.
Nincs lehetetlen,
csak éj és pocsolya kell,
hogy holdra léphess.

4.
Temetőcsendben
virít egy szál liliom
– hófehér a gyász.

7.
Lehunyom szemem,
csöndben várjuk a zöld neszt
a tavasz meg én.

8.
Kiönt a folyó,
nem bírja el könnyét a
szomorúfűznek. 

13.
Fáktól tanulok
csendet, s lám, nem zavar a
rezzenő levél.

16.
Lettek boldogok
a boldogtalanokból,
s feledékenyek…

20.
Vén bútor reccsen,
régi dolgokban él még 
nagyanyám lelke.

25.
Befelé éltem,
pedig kifelé jobban
elfértem volna.

28.
Nem panaszkodom.
Meglopott az élet, de
megmaradtam én. 

29.
Diófám lombja 
mindennap elmondja, Őt 
nekem ültették.

32.
Igazi művész
csak szép lélekkel lehetsz
– a többi mese. 

37.
Fehér galambok
repülnek fölöttem el,
szépre gondolok.

40.
Érezd jól magad
a bőrödben akkor is,
ha kinőtted már!

42.
Téged szeretlek?
Vagy azt, hogy szerethet(l)ek?
Máig sem tudom.

45. 
Fáj – mondta a fa –  
s a láncfűrész zajától 
nem hallották meg.

68. 
Nem tudja a fa 
hulló levele, épp most 
áll halálsorba.

71.
Hullhat száz levél,
ha két lélek összeér,
ott tavasz marad. 

83. 
Szürke pókhálón 
hajnali fuvallatra 
harmatcsepp rezzen.

100.
Töretlen hiszem,
gyógyítható a lélek.
Lírám rá tanú.

Háromszáz sor – ezzel a címmel jelent meg a napokban Csiki Melinda immár második verskötete. A háromszáz sor a japán 
költészet egyik jellegzetes versformájában írt, tulajdonképpen kerek száz haiku. Ebből adunk itt egy válogatást.
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Hamarosan az ősz végéhez közeledünk, egyre 
gyakoribbak lesznek a hideg, esős napok. Érdemes 
kihasználni az alkalmanként adódó jó időt és a sza-
badban mozogni. A meleg őszi napokon célszerű ki-
mozdulni a természetbe és egy könnyed sétával, bi-
ciklizéssel vagy akár túrázással tölteni a szabadidőt.

 Egy korábbi lapszámban már említésre kerültek 
túraútvonalak, amelyek kiváló helyszínei lehet-
nek egy kellemes, egynapos kirándulásnak. Most 
olyan helyszínekről lesz szó, amelyeket a szovátai 
lakosok jól ismernek. Így ez a cikk nem konkrét 
útvonalakról szól, inkább ajánló egy derült őszi 
nap eltöltéséhez a természetben.     

Őszi túrák Szováta környékén

1. Só-útja

A szovátai tavak és sóhegyek között haladó ösvények ideális 
teret biztosítanak egy könnyed délutáni sétának, futásnak vagy 
biciklizésnek. Mindemelett tökéletes program lehet városunk 
természeti kincsei között eltölteni egy stresszmentes délutánt, 
családunk, vagy barátaink társaságában. 

2. Tyúkász-domb

A Tyúkász-domb és az ott található kápolna viszonylag köny-
nyen megközelíthető gyalogosan, de akár biciklivel is. A kápol-
na melletti terület kiváló helyszín egy kellemes családi időtöl-
tésre, emellett a tetőről szép kilátás nyílik a város egy részére. 
Abban az esetben, ha valaki egy hosszabb, tartalmas túrára 
vágyik választhatja a Kicsimező utcából induló túraútvonalat. 

3. Bekecs-tető

A Bekecs-tető (1080 m) a Görgényi-havasok déli vonulatának 
a része, amely az első világháborúban katonai harcok színhelye 
volt. A tető Szovátáról és környékéről több útvonalon is meg-
közelíthető, amelyek nagyrésze akár biciklivel is jól járható. A 
Bekecsről csodálatos kilátás nyílik, tiszta időben akár a Déli-
Kárpátok vonulata is látható. Mivel a Bekecs-tető Szovátától tá-
volabb található érdemes egy teljes napot rászánni erre a túrára. 

A felsorolt három helyszínen kívül, Szováta környékén még 
nagyon sok lehetőség van túrázni. Amennyiben valaki hosz-
szabb útvonalakat szeretne bejárni és részletes útirány érdek-
li, érdemes felkeresnie a Visit Sovata, vagy a Maros Megyei 
Hegyimentők weboldalát. Befejezésül túrázás közben ajánlott 
körültekintőnek lenni, hogy a természetben eltöltött idő biz-
tonságos és békés legyen.

Hajdu Róbert

Fotó: Visit Sovata

Fotó: Visit Sovata

Fotó: Portik Antal
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – (...6 hónapja nem) LÁTTAM FÉRFIT. – NA, ÉN NEKI SZEMCSEPPET ADTAM.

Székely bácsit az étterem-
ben zavarja a zenekar hangos 
játéka. Odahívatja a pincért:

– Mondja, főúr, meg lehet 
kéri a zenekart, mit játsszanak?

– Igen, uram. Mi volna a 
kívánsága?

– Szóljon nekik, hogy... 
(folytatás a Poén 1-ben és a 
Poén 2-ben)

Készítette:
Molnos 
Ferenc

Szabó 
magda 
regénye

Egészség-
ről inter-

neten

... France 
tört. 

vidék

M. 
focikapus 

volt

... Andor 
gyógy-
tornász

A vi-
lághálón 
csüngő

Az alap-
jához
(ford.)

Magyar 
kisváros-
ból való

Poén 
2

Bele-
pusztul

Útról 
behajt-e 
hozzánk

Poén
1

Márama-
rosi falu 
lakója

Libahang
Diagnoszt. 

tesztféle

Abcúg (ford.)

Elfáradtál
(ford.)

Györ kö-
zeli faluból 

van

... Attila, 
színész

OK

Erdélyi 
nőmaga-

zin

K érkezett

Köszönés

Kelvin,
Volt,

Newton

Tipor
Elektr. mér-
tékegység

Yottajoule

Elme

ÁÁNA
M. falu

Am. 
légitárs.

Észak, óra, 
átló

Névelő

... muzsi-
kusok
mese

Sínpár
Fürdő-
város

Bróm
Történész
Ám mely 
személy

Zajos 
egyneműi

Rí

Iskolai 
altiszt 
(rom.)

Cink-
szulfid

Ló (ford.)

Fábry 
névjele

Or. hokis

San ... 
olasz város 

(ford.)

E vidék 
kincse
Foszfor

Való
A kocká-

zat

Európai 
focikupa 

volt

Ol. tele-
pülés

Sörtípus

... Group, 
francia 

cég

Szájat 
nyit

Jéna egyn.

Log. egy-
ségszám
Kiütés

Madridi 
focista 
lehet

15-en 
előtte 

vannak
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