
Isten szerető gondviselésébe vetett hit 
és Jézus Krisztus vére hozzon megújulást 

mindannyiunk életébe! 
Áldott, békés és boldog húsvéti ünnepet kívánunk 

Szováta Város Önkormányzata nevében!

Cu ocazia Sărbătorilor de Paști vă transmitem 
gânduri pline de lumină, pace și iubire.
Sărbători fericite alături de cei dragi!

 Önkormányzati tájékoztató  XXI. évf. 216. szám 2022. április
zovátai S Hírmondó

Nem kevesebb
Tapasztalhattuk, mennyi  

erő hat ránk, hogy keve-
sebbnek látsszunk, s hogy 
valójában egyre kevesebbek 
is legyünk annál, amik va-
gyunk. Társadalmi szinten 
kisebbségként emlegetnek, 
s már ez a megnevezés is 
kisebbít. Kisebbít nemzeti, 
nyelvi beszorítottságunk, 
kisebbít a megfelelő pers-
pektíva hiánya, de kisebbít 
az is, ha előttünk megnyí-
lik a határ, s nekivágunk 
a világnak, mert ahová 
mehetünk, ott is kisebbek 
leszünk, s minden egyes el-
menővel kisebbek leszünk 
az itthoniak, mert keveseb-
ben maradunk. 

Már a látszat is fontos. E 
világon nagyobbnak, erő-
sebbnek igyekszik mutatni 
magát mindenki. Az is, aki 
támadni akar, de még in-
kább az, aki védekezik Az 
állatvilág megannyi példát 
ad erre. Erről szól például 
a felborzolt szőr vagy toll, 
a széttárt szárny, a felhúzott 
váll, a melldomborítás, sőt, 
a melldöngetés is. Erről szól 
a hangoskodás, a fenyegető-
zés is. Támadó és védekező 
mechanizmusok is ezek, azt 
mondják, húzd össze ma-
gad, vagy kotródj előlem, 
illetve azt, hogy ne köss be-
lém, mert nem jársz jól!

Számunkra nagyon fontos, 
hogy egészen pontosan tud-
juk az erőnket, de nemkü-
lönben fontos az, hogy annál 
egy szemernyivel se látsz-
szunk kisebbnek, gyengébb-
nek. Az életünk múlik rajta.

Már megint megszámlál-
tatunk, és jó lenne, ha nem 
találtatnánk kevesebbnek. 
Kevésnek.

Molnos Ferenc

Fülöp László Zsolt
Polgármester/Primar

Kiss Ferenc
Alpolgármester/Viceprimar

Bartha Éva
Főjegyző/Secretar general

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk  
minden kedves olvasónknak!
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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

Szakirodai ügyfélfogadás
– Szerda –

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

28/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a tanárok úti-
költségeinek elszámolási 
jóváhagyásáról a „Domokos 
Kázmér” Technológiai Líce-
umban és az „S. Illyés Lajos” 
Gimnáziumon belül;

29/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a Közmunkák, 
Fejlesztési és Igazgatási Mi-
nisztériumhoz történő el-
juttatásról, a „C.N.I.” Nem-
zeti Beruházási Vállalaton 
keresztül, a helyszín és a 
feltételek biztosítása, a beru-
házási cél megvalósításához 
- Projekt típus - „Közepes 
nagyságú bölcsőde építése 
Szováta városában, Maros 
megye;

30/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a Közmunkák, 
Fejlesztési és Igazgatási Mi-
nisztériumhoz történő el-
juttatásról, a „C.N.I.” Nem-
zeti Beruházási Vállalaton 
keresztül, a helyszín és a 
feltételek biztosítása, a beru-
házási cél megvalósításához 
- Projekt típus - „Didakti-
kus uszoda építése Szováta 
városában, Kisállomás utca, 
Maros megye;

31/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város ma-
gánvagyonát képező, 56726 
telekkönyvi számmal bejegy-
zett 324842 n.m. ingatlan-te-
rület szétválasztásáról szóló 
kataszteri dokumentáció jó-
váhagyásáról;

32/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a Vultur Vasile 
egyéni vállalkozás által biz-
tosított temetkezési szol-
gáltatások engedélyezése 
Szováta Város Helyi Tanácsa 
által;

33/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a fiatalok számára 
ANL-alapokból finanszíro-
zott bérelt lakásokhoz jutó 
pályázók illetve fiatalok szá-
mára épített lakásokhoz nem 

23/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
helyi költségvetésének mó-
dosításáról;

24/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
köz- és magántulajdonába 
tartozó javak leltárának jó-
váhagyásáról;

25/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város he-
lyi költségvetés végrehajtási 
számlájának jóváhagyásáról 
a 2021-es évre;                         

26/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
pénzügyi kimutatásának jó-
váhagyásáról a 2021-es évre;

27/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
polgármesterének a város 
gazdasági, szociális és kör-
nyezetvédelmi helyzetéről 
szóló 2021-es éves jelentés 
jóváhagyásáról;

jutó pályázók listájának jó-
váhagyásáról;

34/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a fiatalok számára 
ANL-alapokból finanszíro-
zott bérelt lakások odaítélési 
pontszámlistájának, vala-
mint az ANL-alapokból épí-
tett lakások elsőbbségi sor-
rendjének jóváhagyásáról;

35/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a fiatalok számára 
ANL-alapokból finanszíro-
zott bérelt lakások elosztási 
listájának jóváhagyásáról;

36/2022.03.31 sz. HA-
TÁROZAT – Szováta város 
csatlakozásáról a Turisztikai 
Települések Egyesületéhez;

37/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – egy pénzügyi se-
gély jóváhagyásáról;

38/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
területén, a Rózsák útján 
található ingatlan közvetlen 
vásárlásának jóváhagyásá-
ról;

39/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
területén található ingatlan 
-belterület- közvetlen vásár-
lásának jóváhagyásáról;

40/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a helyi érdekű 
kulturális projektek támoga-
tásának odaítélésére vonat-
kozó éves program és sza-
bályzat jóváhagyásáról;

41/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – 39/26.04.2012 sz. 
tanácshatározat módosításá-
nak és kiegészítésének jóvá-
hagyásáról, a taxival történő 
szolgáltatás indulási és tá-
volsági tarifájának módosí-
tására vonatkozóan;

42/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – az 56155 telek-
könyvi számmal bejegyzett  
ingatlan-terület Szováta Vá-
ros magántulajdonába véte-
lének jóváhagyásáról, a tu-
lajdonjogról való lemondás, 

Polgári törvénykönyv 562-es 
cikkelyének, 2-es bekezdésé-
be foglaltak alapján;

43/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – az állam tulaj-
donában lévő ingatlanok, 
az Családügyi, Ifjúsági és 
Esélyegyenlőségi Miniszté-
rium igazgatásából, Szováta 
Város köztulajdonába és 
Szováta Város Helyi Taná-
csának igazgatásába történő 
átruházási kérelem jóváha-
gyásáról; 

44/2022.03.31 sz. HA-
TÁROZAT – a Kisállomás 
utcában található, 56590 
telekkönyvi számmal be-
jegyzett  ingatlan -SPORT-
TEREM épület, 17.058 n.m. 
belterülettel-, Szováta Város 
magántulajdonába történő 
bejegyzéséről, valamint a 
telekkönyvbe jegyzett tulaj-
donos nevének javításáról, 
Szováta Város Polgármes-
teri Hivatal helyett Szováta 
Város-ra;

45/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – Szováta Város 
egyházainak a 2022 évi tá-
mogatására szolgáló alapok 
helyi költségvetésből történő 
kiutalásának jóváhagyásáról;

46/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a helyi választot-
tak igazolvány és megkü-
lönböztető jel mintájának 
jóváhagyásáról;

47/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – a XXVI-ik tavaszi 
futóverseny megszervezésé-
nek jováhagyásáról;

48/2022.03.31 sz. HATÁ-
ROZAT – 32/25.03.2021 sz. 
tanácshatározat módosítá-
sának és kiegészítésének jó-
váhagyásáról, Szováta város 
területén található egyes in-
gatlanok telekkönyvbe törté-
nő bejegyzéséhez szükséges 
topo-kataszteri dokumentá-
ció elfogadásáról;
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Hotărârea nr. 23/31.03.2022 
– cu privire la aprobarea rec-
tificării Bugetului Local al 
Orașului Sovata, pe anul 2022;
Hotărârea nr. 24/31.03.2022 

– cu privire la atestarea inven-
tarului bunurilor care aparțin 
domeniului public și privat 
al Orașului Sovata, județul 
Mureș;
Hotărârea nr. 25/31.03.2022 

– cu privire la aprobarea Con-
tului de execuţie al bugetului 
local al Orașului Sovata pe 
anul 2021;
Hotărârea nr. 26/31.03.2022 

– cu privire la aprobarea 
situației financiare anuale al 
UAT Oraș Sovata întocmită 
pe anul 2021;
Hotărârea nr. 27/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea Ra-
portului anual al Primarului 
Orașului Sovata privind sta-
rea economică, socială și de 
mediu al orașului Sovata pe 
anul 2021;
Hotărârea nr. 28/31.03.2022 

– privind aprobarea decon-
tării cheltuielilor de depla-
sare a cadrelor didactice din 
cadrul Liceului Tehnologic 

Hotărârile  Consiliului Local

Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Relații cu publicul 
la birouri

– Miercuri –

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

„Domokos Kázmér” și Şcoa-
la Gimnazială „S.Illyés Lajos” 
Sovata;
Hotărârea nr. 29/31.03.2022 

–  privind predarea către Mi-
nisterul Dezvoltării Lucrări-
lor Publice și Administrației 
prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a am-
plasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea execu-
tării obiectivului de investi-
ţii „Construire creșă medie, 
orașul Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 30/31.03.2022 

–  privind predarea către Mi-
nisterul Dezvoltării, Lucrări-
lor Publice și Administrației 
prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a am-
plasamentului și asigurarea 
condiţiilor în vederea execu-
tării obiectivului de investiţii 
„Construire Bazin de înot di-
dactic și agrement, Str. Gara 
Mică, oraș Sovata, județul 
Mureș”;
Hotărârea nr. 31/31.03.2022 

– cu privire la aprobarea 
documentației topo-cadastra-
le de dezlipire a terenului situ-
at în extravilanul orașul Sova-
ta, județul Mureș, în suprafața 
de 324842 m.p. înscris în 
C.F.56726-Sovata,  aparținând 
domeniului privat al Orașului 
Sovata;
 Hotărârea nr. 32/31.03.2022 

–  privind acordarea avizului 
Consiliului Local al orașului 
Sovata pentru prestarea de 
servicii funerare de către I.I. 
Vultur Vasile; 
 Hotărârea nr. 33/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea Lis-
tei solicitanților care au acces 
la locuințele pentru tineri și 
a Listei solicitanților care nu 
au acces la locuințele pentru 
tineri;
 Hotărârea nr. 34/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea Lis-
tei cu punctaje pentru acor-

darea de locuințe cu chirie 
pentru tineri, finanțate din 
fonduri ANL precum și a Lis-
tei cu ordinea de prioritate 
pentru locuințele construite 
din fonduri ANL;
Hotărârea nr. 35/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea Lis-
tei de repartizare a locuințelor 
pentru tineri  destinate închi-
rierii, în orașul Sovata;  
Hotărârea nr. 36/31.03.2022 

–  cu privire la aderarea 
Orașului Sovata, la Asociația 
Staţiunilor Turistice (AST);
 Hotărârea nr. 37/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea 
acordării unui ajutor material; 
 Hotărârea nr. 38/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea cum-
părării directe a proprietății 
imobiliare, situat în Sovata, 
str. Trandafirilor, nr.1, județul 
Mureș;
Hotărârea nr. 39/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea cum-
părării directe a proprietății 
imobiliare – teren intravi-
lan, situat în Sovata, județul 
Mureș;
Hotărârea nr. 40/31.03.2022 

–  cu privire la aprobarea Pro-
gramului Anual de acordare 
subvenții pentru proiecte cul-
turale de interes public – local;
Hotărârea nr. 41/31.03.2022 

– privind modifica-
rea și completarea H.C.L 
nr.39/26.04.2012, cu privire 
la aprobarea modificării tari-
fului de pornire și tarifului de 
distanță în vederea desfășurării 
serviciului de transport per-
soane în regim de taxi;
Hotărârea nr. 42/31.03.2022 

– cu privire la preluarea în 
domeniul privat al unității 
administrativ-teritoriale al 
Orașului Sovata a imobilului 
-teren-, înscris în C.F.56155-
Sovata, cu privire la care s-a 
renunţat la dreptul de pro-
prietate conform prevederi-

lor art.562 alin.(2) din Codul 
Civil;
Hotărârea nr. 43/31.03.2022 

– cu privire la solicitarea 
transmiterii unor imobile din 
domeniul public al statului și 
din administrarea Ministe-
rului Familiei, Tineretului și 
Egalității de Şanse – în dome-
niul public al Orașului Sovata 
și în administrarea Consiliu-
lui Local al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 44/31.03.2022 

– cu privire la atestarea apar-
tenenţei la domeniul privat 
al orașului Sovata, a imobi-
lului situat în orașul Sovata, 
str. Gara Mică, compus din: 
SALA DE SPORT CU NI-
VEL DE PRACTICĂ SPOR-
TIVĂ COMPETIŢIONALĂ 
LOCALĂ și teren intravilan 
aferent în suprafață de 17.058 
m.p., înscris în C.F.56590-
Sovata, precum și rectificarea 
denumirii proprietarului din 
Primăria Orașului Sovata în 
Oraș Sovata;
Hotărârea nr. 45/31.03.2022 

– cu privire la alocarea de la 
bugetul local a unui sprijin 
financiar pentru unitățile 
de cult din Orașul Sovata, 
județul Mureș;
Hotărârea nr. 46/31.03.2022 

–  privind aprobarea modelu-
lui legitimației pentru aleșii 
locali și a modelului semnului 
distinctiv al calității acestora; 
 Hotărârea nr. 47/31.03.2022 

– cu privire la aprobarea orga-
nizării evenimentului „Con-
curs de alergare-Crosul pri-
măverii 2022, ediția XXVI-a”;
 Hotărârea nr. 48/31.03.2022 

– cu privire la modifica-
rea și completarea H.C.L. 
nr.32/25.03.2021 cu privire 
la aprobarea documentației 
topo-cadastrale de înscriere 
în cartea funciară a unor tere-
nuri situate în Orașul Sovata;
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Gábor Suzana Rosalinda 
(szülei: Gábor Lajos és Gábor Suzana);

Csiki Cataleya 
(édesanyja: Csiki Andrea);

Takács Szófia 
(szülei: Takács Arnold Levente és Takács Beáta);

Hajdu János (sz. 1939) – Tavasz utca 61A szám;
Fülöp lajos (sz. 1952) – Templom utca 20 szám;
Domokos Rozália (sz. 1951) – Farkas utca 10 szám;
Szikszai Viorica (sz. 1954) – M. Eminescu ltp. D2/11 szám;
Piroska Irén (sz. 1930) – N. Balcescu utca 4 szám;
Todor Irén (sz. 1938) – Parajdi út 74 szám;
Kelemen László (sz. 1940) – M. Eminescu ltp. D2/31 szám;
Szopos Attila Ferenc (sz. 1977) – Virág ltp, C2/5 szám;

Simon István (Illyésmező 58 szám) – Vargyas Aletta Csilla (Illyésmező 58 szám);
Gábor Zoltán (Fő út 75 szám) – Gábor Mandra (Fő út 75 szám);
Piri Géza (Illyésmező 89 szám) – Györgyi Kinga (Illyésmező 89 szám);
Szegedi Norbert (Marosszentkirály) – Béres Krisztina (Fő út 3 szám);

Bejelentett újszülöttek: 

Házasságot kötöttek: 

Elhunytak: 

Városházi anyakönyvi adatok

Az út szélére túrt hó alatt virágzik néhány bogáncs. Február 
sárga és rózsaszín vonalakat fest az Isten fehér vásznára, míg 
egy csapat tinédzser keze ráfagy az első cigire valamelyik 
szemetes mögött. Az én kezem a te zsebedben, a te kezed az 
én kezemben; döglött rókák mellett sétálunk el. Egy halom 
bél, és bunda. Múlt időben (ki)rókázott szavak.

Ma vörös kávét reggeliztem. Te leültél velem szemben, és amíg 
felkavartál két kiskanál ciánt a teádban, a nyakam bámultad. 

– Beszélnünk kell  – mondtad. 
– Nem.
Válaszom ellenére is belekezdtél, bár képtelen voltam ér-

telmezni a mondataid. A hangod egy hatalmas karamella-
folyóvá nőtt, lassan fojtogatni kezdte a konyhát: kitöltötte az 
ablakréseket, eltömítette a lefolyót, és figyeltem, ahogyan ba-
riton kottafejek úsznak át a plafonon. Megsirat a zene, amire 
eddig táncoltam.

– Figyelsz te rám? 
– Nem. 
– Jellemző. 
– Figyelj, én nem akarom, hogy barátok legyünk. Sebek let-

tünk egymás térdén. 
– Csak túl sokat ittál. 
Nem válaszolok. Mindig ezt mondod, és én sosem válaszo-

lok. Jobb, ha megyek, mielőtt olyat teszek, amit később meg-
bánok. Például, most is egy tál benzinben fürdök, miközben 
te fölöttem lehamuzod a cigid. Lassan minden szavad ka-
viccsá válik. Kövek, sziklák. Kövek. 

Felveszel egyet, eldobod. Öblösen csobban a közeli, befa-
gyott tenger hullámain, szimmetrikus repedéseket rajzol. Pe-
dig a geometria központi fogalma az illeszkedés. Ahogy szád 
a számra, tenyered a tenyerembe, nyakad a vállaim közé illik.

Kértelek, hogy játszunk halottasat a virágok közt, lenn a 
földön, de te szerető akartál lenni, ezért megcsaltam magam 
veled; hogy számoljunk vissza a viharig, mire te elfutottál a 
vihar elől.

Utánad szaladtam. Itt szorít a levegő. 
Még mindig remeg a szád, ha róla beszélsz, állítják. De ki 

Ő? Tudod, róla téptem le először a pólót, és... hiába magya-
rázom. Sem a kémia, sem a geometria nem tudja fölülírni a 
fizika szabályait, így a két negatív pólus sem fogja vonzani 
egymást, azt hiszem, soha.

Kértél, hogy várjalak meg, csak leszaladsz egy marék bol-
dogságért a Szuperbe. De közben megállt az élet, nincs több 
kottafej, a dallamot lejátszottuk, elfogytak a hangok. És köz-
ben te is elfogytál, mint gyerek szájában a cseresznyés fogyó-
rágó. Holt nyelven ordítottam utánad, hogy szeretlek. Hat 
óra múlt harminchat perccel. Most még állok itt egy darabig, 
keringek a saját tengelyem körül, miközben szavakat írok 
metál dallamra. Attól majd minden rendbe jön. Egy lépést 
sem teszek nélküled többé.  

Megálltunk a rókák mellett. Kivetted a kezed a kezemből, a 
kezem a zsebedből, és hazamentél. Én még mindig várok, de 
már nem emlékszem mire.

A teád később a macska itta meg, csak hogy tudj róla.

Kelemen Irénke Rókák

inspiráló
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Fontos nekünk, hogy hiánytalanul megszámláltassunk
Népszámlálást tartanak idén Romániában. Ismét összeírják a 

lakosságot és a lakásokat. Évtizedenként készül egy-egy ilyen 
felmérés, s tulajdonképpen 2021-re tervezték, de a koronaví-
rus-járvány miatt erre az évre halasztották a legújabbat.

Az új idők más módját hozták el a népszámlálásnak: az idei 
népszámlálás a korábbiaktól eltérő módon négy hónapon át 
tart. Az is újdonság, hogy a mostani cenzus az első, amikor a 
hatóságok nem papíron, hanem eleve elektronikusan rögzítik a 
feldolgozandó adatokat. 

A népszámlálás két szakaszban történik:
1. Az első szakasz már március közepén el is kezdődött és 

május 15-ig tart. Ez időszakban mindenki önként kitöltheti 
online a népszámlálási kérdőívet. 

2. A hagyományos személyes lekérdezési időszak május 16. 
és július 17. között lesz, amikor a népszámlálási biztosok ott-
honukban keresik fel az embereket. Valójában csak azokat 
a családokat, amelyeknek megfelelő számítógépes ismeretek 
valamint internetkapcsolat híján nem sikerült az első sza-
kaszban a kérdőíveket kitölteniük. 

Az önkitöltéshez a www.recensamantromania.ro honlapon 
tehát első körben a családfőnek kell regisztrálnia, és megadnia 
– jelen lévő vagy időszakosan távol tartózkodó – családtagjai, 
lakótársai személyi számait is. Ezután minden bejelölt személy 
számára külön kérdőív érkezik a megadott e-mail-címre: ezeket 
aztán mindenkinek ki kell töltenie. 

Nagyon fontos, hogy ha az önkitöltés módszerét választjuk, 
akkor egyrészt regisztráljuk majd a teljes családot, a teljes ház-
tartást, illetve a kérdőíveket végig töltsük ki.

A statisztikai intézet (INS) által kidolgozott online felület 
lehetővé teszi, hogy a nemzeti kisebbségek a saját anyanyel-
vükön töltsék ki a kérdőíveket, amelyeket 16 nyelven lehet 
elérni, köztük magyarul is. 

Kétféle adatlap létezik. Egy hosszú, amelyben a lakásra vonat-
kozó kérdések is szerepelnek – ezt a háztartás egyetlen tagjá-
nak, a családfőnek kell kitöltenie – és egy rövid, amelybe csak a 
személyes adatokat kell beírni. 

A kérdőív egyébként négy részből áll: a lakásra vonatkozó, az 
épületre vonatkozó kérdések, a háztartásra vonatkozó kérdések 
mellett a személyi kérdőívet is ki kell tölteni. Fontos tudni, hogy 
pontosan annyi személyi kérdőívet adnak meg a regisztráció 
után, ahányan laknak az adott háztartásban

A népszámlálás a 2021. december 1-jei állapotot hivatott rög-
zíteni, így azok, akik azóta születtek, nem kerülnek be az ösz-
szeírásba, akik viszont azóta haltak meg, azoknak az adatait be 
kell vezetni. A háztartások ideiglenesen külföldön tartózkodó 
tagjainak az adatait is kell rögzíteni.

Az online kitöltéssel először nyílik alkalom arra, hogy minden-
ki saját maga írja be adatait, nemzetiségét, anyanyelvét, vallását. 

„Nagyon fontos, hogy azok, akik bizonytalanok magukban az 
online kitöltést illetően, azok kérjenek segítséget egy rokontól, 
családtagtól, ismerőstől, baráttól. Ha valaki elakad a kérdőív-
vel, lehetősége lesz folytatni azt. E-mailben kapják majd meg 
az állampolgárok a kérdőív linkjét, amelyre rákattintva folyat-
ni lehet a kitöltést, tehát mindaddig vissza lehet térni rá, amíg 
azt véglegesen el nem küldi” – mondta el a maszol kérdésére 
a témából felkészült Barna Gergő szociológus. Ugyanakkor a 
nepszamlalas.ro oldalon oktatóvideókkal magyarázzák el a ki-
töltést, de telefonos segítséget is kérhetnek majd az emberek.

A felmérés önkitöltéses szakaszában segítséget lehet kérni 
az önkormányzatok népszámlálási összeíró pontjainál, ame-
lyeket azok megsegítésére alakítottak ki, akik otthon nem 
rendelkeznek internethozzáféréssel vagy nem tudják egye-
dül kitölteni adataikat. Szováta esetében a Városházán vala-
mint a Kusztos Endre emlékházban.

A hagyományos, klasszikus háztól házig járós lekérdezés má-
jus 16-án kezdődik, és akik korábban már kitöltötték az online 
kérdőívet, azokat nem fogják megkeresni a számlálóbiztosok.

Figyelem: fennáll annak a veszélye, ha valamely családból va-
laki az önkitöltős módszert választotta, de a család minden tag-
ját – például az éppen külföldön tartózkodókat – nem vette bele, 
akkor a második fordulóban is kimaradnak, hiszen a rendszer 
azt mutatja, hogy az illető címen lakók már megszámláltattak!

Márpedig fontos, hogy senki se maradjon ki. Ez elsősorban ne-
künk fontos, hiszen a népszámlálásból nemcsak az derül ki, hogy 
mennyien lakunk az országban, hanem az is, hogy ezen belül 
mekkora a romániai magyar közösség, illetve, hogy hol, milyen 
arányban nőtt, illetve csökkent a magyarság. Ez ugyanis nagyban 
befolyásolja a kisebbségi anyanyelv-használati jog érvényesítését, 
beleértve a szimbólumhasználatot és az anyanyelvi oktatást is. 

De más szempontból is fontos. Jó tudni, hogy településeinket 
a lakosság számának függvényében csoportosítják, és e csopor-
tok szerint történnek az adóvisszaosztások a helyi költségvetés-
be, különböző pályázati leosztások, önkormányzati személyzeti 
keretek. Egyszóval aszerint számolnak velünk, hogy hányan 
vagyunk. A legutóbbi népszámlálásnál sikerült túllépnünk a tí-
zezres határt. Jelentős veszteséget jelentene számos szempont-
ból, ha ez most nem sikerülne. 

Nem mindegy, hogy segítjük-e magunk is a valós adatokkal a 
megszámláltatásunkat, vagy csupán közömbösen annak eredmé-
nyességére nézve elszenvedjük azt. Higgyük el, ha már népszám-
lálás van, magunkért tesszük, ha segítjük a jó eredmény elérését.

Egy családfő fejből tudja, hogy mely időszakban épült a laká-
sa, hány szobája van és hány négyzetméter a szobák kiterjedése, 
a családtagok nevét és iskolai végzettségét. Csak a személyi szá-
mokat (CNP) kell felírnia egy cetlire (azokét is, akik külföldön 
tartózkodnak), s mehet is a segítőhöz (az önkormányzathoz 
vagy a Kusztos házba), hogy biztos legyen, jól történt a meg-
számláltatás.     
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nómiával természetesen, gondolva a képernyő magasságára 
és távolságára) vagy álló helyzetben dolgozzunk (a képernyő 
és billentyűzet helyes magasságban legyen). Ha napi nyolc 
órát ledolgoztuk, válasszunk valamilyen mozgásformát, ami 
erősíti az izmainkat, és energiával tölt fel. Ezt nemcsak a tes-
tünk köszöni majd meg nekünk, hanem a koncentrációs-, és 
a stressztűrő képességeinken is javít.”- fogalmazott Emese

A szakértő szerint nem az ergonómia és a kényelmetlen 
padok okozzák a probléma forrását a gyerekeknél, inkább 
az iskola utáni passzív életforma. Amennyiben egy gyerek 
fizikailag nem aktív az a testi, és szellemi fejlődésben is visz-
szavetheti őt. 

Ha már kialakult a deformáció, mit tehetünk?
„Specifikus tornával megerősíthetőek az izmok, és helyre-

állítható az egyensúly. Ehhez persze szükséges a kivizsgálás 
és az egyénre szabott gyakorlatsor, nem utolsó sorban, jó 
nagy adag kitartás. Ha már kezdetét vette az ördögi kör, ne 
féljünk megkérdezni egy szakembert, hiszen sokkal köny-
nyebb egy kezdődő problémát kezelni, vagy elejét venni 
mint egy súlyos, talán már szövődményeket is okozó króni-
kus panasszal végelkeseredésben orvoshoz fordulni”- fejtet-
te ki a kinetoterapeuta. 

A tudatos életmódot, meg a rendszeres testmozgást már 
sokszor hangsúlyoztuk ki egészség rovatunkban, ehhez a 
fentiek tudatában a helyes testtartást, valamint a megfelelő 
ülő pozíciót is hozzá kell rendelnünk.  

Farkas Júlia

Napjainkban népbeteg-
ségnek számít a felnőttek és 
gyerekek körében egyaránt 
a hátfájás. De mi váltja ki 
a fájdalmat, hogyan lehet 
megelőzni és kezelni?  

Az ember nem arra lett te-
remtve, hogy napi 12 órán 
át ülő helyzetben, gerincé-
vel kérdőjelet formálva, a 
képernyő előtt görnyedjen. 
A digitális világnak „kö-
szönhetjük” azt, hogy a 
helytelen ülő pozíció olyan 
mozgásszervi deformáci-
ókat eredményezett, ame-
lyek azelőtt nem léteztek. 

„Az ülőmunka nem-
csak, hogy hozzájárul a 
nyaki-, lapockaközti- és 
derékfájáshoz de légzés 
problémákat is okoz-
hat.” – fogalmazott Szabó 
Emese kinetoterapeuta. 

Emese hét éve dolgozik gyógytornászként, ezalatt az idő 
alatt egy svédországi rehabilitációs központban neurológiai, 
ortopéd és általános rehabilitációval foglalkozott. 

Őt a nyak-, váll-, és porckopásos betegek mellett leggyak-
rabban a hátfájásra panaszkodók keresik fel. Kifejtette, hogy 
a gyerekkorban kialakult gerincdeformitás is egyre sűrűb-
ben előforduló jelenség. Ennek az az oka, hogy arra a moz-
gásigényre, amire szüksége lenne az iskolásnak, egyszerűen 
nem kapja meg. 

„Gondoljunk csak bele, egy átlagos kisgyerek eltölti a napja 
nagy részét az iskolapadban ülve, minimális testmozgással, 
aztán hazamegy, és tanulással tölti a délutánját.” – mondta 
a szakértő.

Mi is az a kinetoterápia?  
Mozgásterápia, vagy más néven orvosi torna. A gyógytor-

na alkalmával végzett gyakorlatokkal a sérült, vagy elvesz-
tett funkciókat lehet helyreállítani, valamint segítségével 
a kóros állapotokat is meg lehet előzni. Számos területen 
alkalmazzák: testtartási rendellenességeknél, légzőszervi-, 
szív-, ízületi betegségeknél, végtagokat érintő, valamint 
idegrendszeri sérüléseknél, izom és ortopédiai elváltozá-
soknál, keringési zavaroknál és reumás panaszoknál is. 

Hogyan lehet a testtartásbeli elváltozásokat megelőzni? 
„Gyakori testhelyzet váltással, amennyiben lehet váltogatni 

aközött, hogy ülve (itt megjegyezném, hogy csakis jó ergo-

Gyógytornával az ülőmunka ártalmai ellen
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Öt magyar szerző, kinek származásáról talán te sem tudtál
Zsidó alkotók és történeteik

Április nem csak a magyar költészet ünneplésének ideje, 
hiszen ugyanebben a hónapban emlékezünk meg tisztelet-
tel azokról az emberekről is, akik valamilyen formában élték  
(akár túl-, vagy meg-), de keresztülmentek a holokauszt ret-
tenetes eseményein.

Zelk Zoltán (1906-1981)
A világ-

irodalmi 
r a n g ú 
groteszk 
p r ó z a 
m e g t e -
remtője . 
Jómódú zsidó családban szü-
letett. A második világháború-
ban munkaszolgálatos, majd 
hadifogoly lett, ahonnan csak 
1946-ban térhetett haza.

A stílusteremtő Egyperces 
novellák ‚67-ben születtek 
meg, és még a világirodalom 
számára is újdonságnak szá-
mítottak.

Munkatáboros élményei 
ihlették a Lágerek népe című 
könyvét; illetve a Tanuljunk 
idegen nyelveket és in memo-
riam dr K.H.G egypercesei is 
erőteljesen fogalmazzák meg 
gondolatait.

Elnökségünk hosszú harca-
inak eredményeképpen végre 
fölépült, és megkezdte mű-
ködését a Nyúlpörkölt- és 
Hallevesgyár új üzemrészlege, 
a Dobozbontó. Itt a frissen 
elkészült konzerveket újra ki-
nyitják, s a levükből kiszedett 
nyúldarabokból, illetve hal-
szeletekből, helyreállítják az 
eredeti állatot, melyet aztán, 
lelőhelyére szállítva, szaba-
don bocsátanak.Köszönet a 
pörköltgyár igazgatóságának, 
mely annyi visszaélés és vita 
után végre helyesen értelmezi 
a humanizmust!

Kelemen Irénke

Örkény István (1912-1979)

Szerb Antal (1901-1945)

Asszimi-
láns zsi-

dó csa-
l á d b a n 
született, 
ő maga 
katolikus 
neveltetést kapott. Először 
a Nyugat (ekkor még húsz 
éves sem volt), majd később 
a Napkelet című folyóiratok 
is közölték írásait. Regényei, 
versei, és számos műfordí-
tása mellett két tudományos 
művet is írt: A világirodalom 
története, és Magyar iroda-
lomtörténet címen. 

1941-től szűkülni kezdett 
alkotói tere: Magyar iroda-
lomtörténetét betiltották , a 
Nyugat megszűnt. 1944-ben 
behívták munkaszolgálatra 
Fertőrákosra ahonnan Balfra 
került.  1945-ben a balfi tábor 
pribékjei agyonverték.

– Semmi baja – mondta az 
orvos -, csak valami rettenetes 
kimerültség. Mit csinált maga, 
hogy ennyire elfáradt?

– Én? (…) Semmit. Éltem.

T i z e n ö t 
éves volt, 
amikor az 
első regé-
nye folyta-
t á s o k b a n 
megjelent.  

Diplomát sosem szerzett, 
de érettségi után matema-
tika-fizika, bölcsészkaron, 
sőt sebészeten is hallgatott 
előadásokat. Élénk érdek-
lődése a világ felé lehetővé 
tette, hogy minden műfaj-
ban alkosson maradandód. 
Legismertebb munkái közé 
tartoznak a Tanár úr kérem, 
és az Így írtok ti.

Sok ismert művet fordított 
magyarra, köztük a Micimac-
kót is. (Nővére, Emília - Mici 
- sokat segített fordításaiban, 
így a Micimackó név rá is 
utalhat.)

Életműve azonban ennél 
jóval rétegesebb. Utazás a ko-

ponyám körül című regényét 
az agydaganata miatt bekö-
vetkezett események részletes 
leírásából alkotta meg. 

Meztelen vállán kereszttel
Miért vonaglik az Igazság,
Mikor pöffedt paripáján
Gőgösen feszít a Gazság?!

Karinthy Frigyes (1887-1938)

Pilinszky János (1921-1981)
A husza-

dik szá-
zad egyik 
legjelen-
t ő s e b b , 
katolikus 
é r z é s ű 
magyar költője. 

Érmihály-
falván szü-
letett, ám 
nem sokkal 
s z ü l e t é s e 
után a csa-
lád Mis-
kolcra költözött. Itt járt isko-
lába, de tanulmányaival korán 
felhagyott, dolgozni kezdett, kis 
ideig inaskodott, végül semmi-
lyen szakmát nem sajátított el. 
1942-1944 között, a háború 

kitörése után munkaszolgá-
latra került Ukrajnába, majd 
a magyarországi megszállás 
után bujdosni kényszerült. 
A kommunista rendszer ünne-

pelt költő volt, aztán kiábrándul-
va belőle, az '56-os forradalom 
aktív tagjává vált. A forradalom 
leverését követően háromévi 
fogságra ítélték. Szabadulását 
követően veszítette el feleségét; a 
következő hónapokban megírta 
a magyar elégiaköltészet egyik 
legszebb alkotását, az örök gyász 
vallomását, a Halott sirályt.

Igen. Százezer éve már.
Vak szemgödör. Halott sirály.
Villamosok és évszakok.
És fű és sár és hó vagyok.

Ezúttal néhány olyan magyar irodalmi alakról lesz szó, akikről 
talán a kedves olvasó sem tudta, hogy valójában zsidóként éltek, 
és/vagy haltak. Radnóti Miklós, Kertész Imre, Rejtő Jenő csak né-
hány név azon szerzők közül, akik a második világháború idején 
elszenvedték a munkatáborok legtöbb szörnyűségét.

1944-ben besorozták ka-
tonának. A koncentrációs 
táborok, a fronton tapasztalt 
szörnyűségek, illetve a hábo-
rú okozta nyomorúság mély 
nyomot hagyott lelkében, és 
költészetében egyaránt.

Újra és újra őket látom,
a hold süt és egy rúd mered,
s a rúd elé emberek fogva
húznak egy roppant szekeret.
Vonják a növő éjszakával
növekvő óriás kocsit,
a testükön a por, az éhség
és reszketésük osztozik.
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„Aki a múltat idézi, hogy annak értékeit 
a jelenbe átmentse, az a jövőt is építi.” 

ERŐT, TISZTESSÉGET!

Tizenöt éves a szovátai 15-
ös Mátyás huszárcsapat. 2007 
márciusában azzal a céllal ala-
kult, hogy ápolja azon hajdani 
Mátyáshuszárok emlékét és 
megőrizze szellemiségét, akik 
részt vettek az 1848-49-es sza-
badságharcban.. Teszi ezt oly 
módon, hogy felvállalja a helyi 
megemlékező vagy kulturális 
rendezvényeken, világi illetve 
egyházi ünnepségeken való 
ünnepélyes jelenlétet, valamint 
a magyar identitás megőrzését, 
erősítését, együttműködve a 
hasonló eszmeiséget valló szer-
vezetekkel.

Csapatunk 12 fővel alakult, a 
mai létszámunk 13 huszár és 2 
huszárjelölt. Törvényszéki be-
jegyzéssel 2010-ben nyertünk 
nonprofit egyesületként jogi 
státuszt.

Legfontosabb rendezvé-
nyünk, eseményünk az 1916-
ban az I. világháborúban a 
Bekecs hegyen vívott csaták-
ban elesett magyar katonák 
emlékére évente megszerve-
zett Bekecsi emléktúra. Ez 
alkalommal is megköszönjük 
lelkes támogatóinknak – ön-
kormányzatnak és szovátai 
polgároknak – az évek során 
rendszeresen nyújtott támo-
gatást.
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Külön köszönet a magyar 
kormány által a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt pályáza-
tain nyert támogatásokért a 
2020-21-es évben, amelyek 
értéke összesen 1 200 000 ft. 
Amely támogatásból részle-
gesen felújíthattuk huszáröl-
tözékünket. Új ruhákat készí-
tettünk, mivel a régiek a 15 év 
alatt igencsak elhasználódtak.

A huszárcsapat terve foly-
tatni ezt a tevékenységet, és 
minél több fiatallal megismer-
tetni ezeket a szép katonai ha-
gyományokat.

Köszönettel Szász Mózes  
h.ő. huszár

Fotó: Molnos

Fotó: Fülöp Edmund
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A termékeny életű értelmiségi
„Életemben sokszor csodáltam az Isten-teremtette földet, vize-

ket. Meggyőződéssel vallom, hogy az emberiségnek a végtelen-
ségig lesz kutatnivalója a gazdag és bonyolult földön, vizekben, 
légtérben.”

 Gazdag munkássága nem szo-
rítkozik csupán az irodalomra. 
Márton Béla nemcsak tanár, ha-
nem ma is aktív néprajzkutató, 
fafaragó. Mindenek előtt pedig 
példamutató értelmiségi.

Holtmaroson született 1937. 
március 25-én, élete a termé-
szet és a környezet szeretetének 
jegyében zajlik, a társadalom, a 
népélet, az állat- és növényvilág 
elérhető rétegeinek és titkainak 
szakszerű megismerésével –, 
cselekvő, feltáró, rögzítő, érték-
őrző munkában. Mindvégig sze-
rényen, szinte visszahúzódóan, 
minden feltűnést, jeleskedést ke-
rülve,  magányosan, de erős aka-
rattal, kitartó, szívós és eltökélt 
céltudatossággal dolgozott.     

Mégsem élt elszigetelten; von-
záskörében a tudást, hozzáértést 
messzemenően tisztelő, érdek-
lődő és tanulni vágyó fiatalok 
és kevésbé fiatalok nemzedékei 
tanultak mindenek előtt tisztes-
séget, emberséget, a munka és az 
értékteremtő mesterek megbecsülését, a múlt, a kultúra „hét-
köznapi kultuszát”, és bizony: gerincességet, magatartást tőle.  

Fafaragóként Harkányfürdőn 16 kopjafa elkészítésének irá-
nyítója. Karcagon két monumentális, játszótéren elhelyezett fa-
ragott szerkezetet állított fel (Haranghinta, Állatalakos hinta). 
Szászhalombattán három nyáron iskolásokat tanított fafaragásra.

1972 óta foglalkozik díszítőfaragással. Készített díszes eszkö-
zöket, történelmi témájú munkákat, egyetemes jelképeket, át-
tört mintájú falitékákat, síkfaragású bútorokat.

1963 őszétől Márton Gyula professzor irányításával nyelvjá-
ráskutatást végez a Sóvidéken. Eddig 170 írása jelent meg a kis-
mesterségek, néprajz, művelődéstörténet köréből.

Sóvidéki kutatásainak egyik ágáról könyve látott nyomda-
festéket Fából faragott díszítmények a Sóvidéken (2000-ben); 
sorozata jelent meg A hajlított bútorok gyártásának kezdetei 
címmel. Kiadásra készen: A fa- és csont-esztergályozás rövid 
története és Sóvidéki faragott bútorok című könyvei.

Előadásokat tartott a felnőtt lakosságnak, turistáknak, orvo-
soknak. Öt alkalommal társas vagy csoportos kiállításon vett 
részt faragott munkáival (Karcag, Sopron, stb.) 2010 júniusá-

ban iparművészeti kiállítást szervezett 14 alkotó munkáiból (A 
szarvas mint jelkép a sóvidéki alkotásokon címmel).

Három évtizede aktív tagja a Kriza János Néprajzi Társaság-
nak. Egyik jelentős dolgozata a Sóvidéki hangzó gyermekjáté-
kok. Kettőnél több évtizede vezetőségi tagja a szovátai Bernády 

Közművelődési Egyletnek.

*
Legutóbbi könyve az Ezerar-

cú természet (Székelyudvarhely, 
2022). Ennek előszavában olvas-
suk: „A természettel való ismerke-
désem már kisiskolás koromban 
megkezdődött; ugyanis a szüleim 
a Felső-Maros menti Holtmaroson, 
Marosvécs szomszédságában kö-
zépgazdák voltak (8 kat. holdon); 
nekem pedig már hét-nyolc éves 
koromtól részt kellett vállalnom 
könnyű munkákból (állatok őrzése, 
lovak vezetése stb.).

A házi állatok életét naponta lát-
tam, figyeltem. Ló, tehén, borjú, 
majorság mindig volt az udvaron. 
A fák életét, növekedését is figyel-
tem. Két erős-magas tölgyfa ott 
emelkedett a 120 m hosszú ker-
tünk végében. Öt-hat kőrisfa gaz-
dag lombkoronával várta a fuvo-
lázó sárgarigókat, két eperfa édes 
gyümölcsöt érlelt gyermekeknek, 
madaraknak egyaránt. Az udvaron 

érett a meggy, a vajalma, az aratási körte, a ringló- és besztercei 
szilva. Bokrokban érett kétféle egres, valamint a sárga és piros 
ribizli.

Szénacsináláskor rendet kellett ráznom, majd a rendeket a 
napon forgatnom. Részt kellett vállalnom a kendermunkálatok 
egyes szakaszaiban: a kender tövének levágásából, a kenderáz-
tatásból, a szárításából, a száraz kenderfők összegyűjtéséből.

Gabonacsépléskor a pelyvát-polyvát ki kellett húznom a gép 
ürege alól. Tarlóhántáskor, őszi szántáskor, tavaszi tarlóhántás-
kor, őszi szántáskor, tavaszi kukoricavetéskor a teheneket, lova-
kat én vezettem.

A kenyérsütésnek minden mozzanatát láttam. Édesanyám 
bükkfa-tekenőben dagasztott, szombaton pedig hat kenyeret 
sütött. A kenyér bevetésekor nekünk, gyerekeknek egy-egy 
»madarat« formált a maradék, nyers tésztából. Lelki öröm volt 
számunkra, hogy egy-két óra múlva kezünkbe kaptuk a kipi-
rult, meleg madarat.

A valóságos madarak megismerése is már első osztályos ko-
romban megkezdődött. A molnárfecske, füsti fecske tavasztól 
őszig ott suhant az udvarunkban. A széncinege, kékcinke, ba-
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rátcinege naponta az eperfára szállt. Az aranyos tollú sárgarigó 
a kőrisfán hívta társát. A szajkó és a szarka gyakran mutatko-
zott. Az ülü (ölyv) elragadt egy-egy csirkét. A kuvik tojásait – 
mi gyermekek – a templom tornyában kerestük.

Én – kivételesen – a kanári madár gyönyörű énekét is meg-
ismerhettem. Az 1945-1948-as években kalitkamadár volt az 
Éltető családnál.

Pelét és mókust kergettünk a Hegyen. Kamasz korunkban is-
merkedtünk a labdajátékokkal; télen korcsolyáztunk, szánkóz-
tunk és síztünk a hegyoldalon. Nyáron kézzel halásztunk a Ma-
rosban nagy kövek alatt, vagy a mart mélyedéseiben. Később 
mindenféle halász-eszközt megismertem, ami a Felső-Maros 
mentén használatos volt.

Az egyetem elvégzése után Szováta-Szakadáton újra napi kap-
csolatba kerültem a gazdák munkáival s a mezők, erdők növé-
nyeivel, állataival. Érdekelt az élővilág, megfigyeléseimet írás-
ban rögzítettem…”

Az új  kötet száznál több szöveget tartalmaz: az évszakok sze-
rint tagolt ritmusos, dallamos versikéket és öt rövid „prózai” 
leírást. Ezek 2012–2021 között születtek,  bevallottan játékosan 
oktató szándékkal, főleg kisunokák részére. A könyvet 13 szép 
madárfotó egészíti ki.

Ízelítőül néhány kedves sor a versikékből:
„Tele van az udvar orgonaillattal, / Megtelik a lelkünk édes 

áhítattal.”
„Hallod-e, te füttyös rigó! / Ugye, vidáman élni jó?”
„Szelíd leány ez a nyírfa, /a köpenye zöld és tiszta. / Szél dalá-

tól táncra perdül, /fuvallattá újra lendül. // Karcsú törzse köny-
nyen hajlik, / tiszta lelke messze hírlik. // Fehér inge meg-meg-
villan, / dalos madár róla illan.”

E pár mondat a Tanár urat üdvözlő és életére áldást kérő szü-
letésnapi köszöntő is egyben.

Isten éltesse!

Marosvásárhely, 2022. március 25.                    Bölöni Domokos

Testhossza 13-14 cm. A farka rozsdavörös. A hím hasi 
oldala vörös, hátoldala szürke, a feje fekete, homloka fe-
hér. A tojó hasonlít a házi rozsdafarkúra, de melegebb, 
barna-árnyalatú és hasi oldala narancssárgás.

Európában, Elő-Ázsiában és Szibériában a Bajkál-tóig 
honos. Ligeterdőkben, parkokban és kertekben él, od-
vas fákban költ. Kedveli a bokrokkal tarkított erdőket. 
A fiatalok a vörösbegy fiataljaihoz hasonlóan barnásan 
pettyezettek, de a farkuk rozsdavörös.

A kertekben szívesen foglalja el a mesterséges fészek-
odúkat. Ahol nincs gyümölcsöskert, ott lazán épített 
fészkét faodúkba vagy sziklarepedésekbe rakja. Néha 
földi lyukakban formál fészket. Arra is volt példa, hogy 
levélszekrénybe, borostyánnal befuttatott falakon rő-
zsecsomókban fészkelt.

A tojó hat kék tojást rak a fészkébe. Ritkán több tojó 
egy fészekbe tojik.

Szovátán mindkét fajta rozsdafarkút gyakran láttam.
2021-ben a kerti rozsdafarkú-pár a háztömbünk mel-

letti magas, sűrű fenyőre építette fészkét, a hím szinte 
naponta átlibbent a közeli diófára, fehér homlokáról 
azonnal megismertem. Itt válogathatott a sokféle lepke, 
rovar között.

Ismerik a kopactanyai gazdák is. Ismerősöm „lángfar-
kú madárként” említette.

Hívó hangja „hüid, hüid, tik-tik-tik”.
Rövid éneke dallamos. Egyes hangjai a vörösbegyére 

emlékeztetnek.
Állományuk egyre fogy, leginkább ott, ahol gyümöl-

csösök szűnnek meg és ahol aszályosabbá válnak a te-
lelő területek. Költöző. Hozzánk áprilisban érkezik és 
szeptember elejéig marad.

Márton Béla

Kerti rozsdafarkú

Március eleje, az ég arca ragyog,
hajnalban elhunytak ott fenn a csillagok.
Erdők gyűrűjében a tó még álmodik,
de az ágak hegyén zöld rügy bomladozik.

Lenn a tó tükrén a vadrucák úsznak.
Tán észre sem veszik, ezüst csíkot húznak.
Ragyog a napfényben gácsér feje, tolla,
mások kíváncsian leszállnak a tóra.

Tavaszi fuvallat leng most hegyen-völgyön,
megújul az élet itt a Székelyföldön.

Márton Béla

Ezüstcsíkok a Medve-tó vizén

Szováta, 2016. március 5.
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Fotó: Portik
Eltévesztettem volna a fenti felirat helyét? Ennek 

a képek sarkában vagy a képek alatt – szigorúan 
kisebb betűkkel szedve – volna a helye? Úgy aho-
gyan mindig is történt/történik a mindenkori 
sajtóban, s e lapban legtöbbször Fülöp Edmund 
képeinél láthattuk?

Nem, nem tévedtem a helyet illetően, a szignó-
ból bizony cím is lehet olykor. Különösen akkor, 
ha a fotó immár történelemmé lett eseményt rög-
zít. Itt éppen erről van szó. 

A mellékelt felvételek olyan eseménysorról ad-
nak emlékeztetőt, amelyek 32 évvel ezelőtt, köz-
vetlenül a rendszerváltás után történtek, amikor 
már `90 decemberének bűvölete belőlünk szét-
oszlott, s egységes kiállásra volt szükség közösségi 
jogaink védelmében.

Az első két kép a ma Petőfiről elnevezett – akkor 
még Grivița – lakótelepen lévő játszótéren készült 
egy tömbház magasából. A fejek fölé emelt táblák 
egyenlőséget követelnek románul, magyarul. Az 
eseményre igen, a pontos dátumra nem emlékszem.

A további képek a mindmáig legnagyobb kö-
zösségi megnyilvánulásunk, az 1990. február 10-i 
könyves-gyertyás felvonulásunk dokumentumai. 
Édes anyanyelvünkért, magyar iskolákért tüntet-
tünk. A Templom utca – akkor még Pietrișului – 
bejáratánál volt a gyülekező, s hatalmas tömegben 
felvonultunk a fürdőtelepre, majd a városköz-
pontig vissza. Mindezt a legnagyobb csendben, 
békességben, minden szélsőségtől mentesen. Az 
egymás iránti tisztelet és felelősség áthatott mind-
nyájunkat. Megerősített bennünket annak tudata, 
hogy igazunk van. Életre szóló élményt jelentett 
az ebben résztvevőknek. Kifelé pedig erőt mutat-
tunk, egy olyan közösség képét, amely megfon-
tolt és határozott, s nem hagyja magát eltiporni. 
Egyazon időben tüntetett ily módon a magyarság 
Erdély településein. Azóta sem láthattak hasonlót 
ebben az országban. 

Aki e képeket látja, keresheti, hol volt ő abban a  
sokaságban. Nekem is sikerült több képen megta-
lálnom 32 évvel fiatalabb szakállas ábrázatú ala-
kom. Hát lehet keresgélni, hol, kik társaságában 
voltunk jelen. Családtagokkal, szomszédokkal, 
barátokkal, munkatársakkal. Valamennyien sors-
társak voltunk, mint ahogyan sorstársak vagyunk 
ma is a mai politikai küzdelmeinkben. Némely 
követelésünk részben vagy egészben azóta meg-
valósult, mások meg nem. Az egyenlőségért, édes 
anyanyelvünkért, magyar iskoláinkért minden-
kor ki kell állnunk!

 Hát nézzük a képeket, milyen fiatalok és milyen 
sokan voltunk!
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Fotó: Portik
Immár a képek alá is ideírom. 
Portik Antal már akkor a jövőre gondolt, hogy a 

megkopó emlékezet mellett őrizze még valami azo-
kat a nagyszerű pillanatokat. Kamerájával próbálta 
befogni a befoghatatlan sokaságot – csak a szívünk 
tudott befogni mindenkit –, s tömbházon, viaduk-
ton keresett ehhez magasságot.  

Itt az idő, hogy köszönetet mondjunk neki ezért. 
Köszönjük!                                              Molnos Ferenc
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A Szovátai Hegyimentő egyesület és Szováta Város Önkor-
mányzata két év kihagyás után, 26. alkalommal szervezi meg 
újra a nagy múltú eseményt, a Tavaszi futóversenyt.

A legelső Tavaszi futóversenyt Szovátán, 1991-ben szervezték 
meg az 1990-es  marosvásárhelyi véres márciusi események 
emlékére. Az akkori futóversenyt a Marosvásárhelyi Veterán 
Futószövetség szervezte meg, három alkalommal. A legelső 
maratoni versenytáv hozzávetőlegesen 15 kilometer hosszúsá-
gú volt, amely jóval nagyobb, szinte háromszor hosszabb volt 
a mostani versenytávnál. 1997-től Kulcsár Zoltán és  Szováta 
Város Önkormányzata vette át a főszerepet a futóverseny meg-
szervezésében. A nagy kihívást jelentő versenytáv ez után 5 ki-
lométeres szakaszra rövidült le, amely megterhelő, de közel sem 
jelentett akkora kihívást, mint a kezdeti kijelölt 15 kilométeres 
szakasz. Azonban az éveken át tartó autóforgalmi növekedés 
miatt egyre nehezebben lehetett lezárni bizonyos útszakaszokat 
és így a végső megoldás egy új kijelölt szakasz lett, amely mos-
tanra 4 kilométeres szakasszá alakult. 

A szervezés lebonyolításában Szováta Város Önkormányzata 
és a Szovátai Hegyimentő Egyesület játszanak fő szerepet. Egy 
ilyen esemény lebonyolításához több ember munkája szüksé-
ges. A versenyre való iratkozás mindig a Medve-tó teraszán 
történik, ahol több szervező segítségével vezetik be a résztve-
vők nevét és számát, amelyekből aztán kategorizálva korosztály 
szerint csoportokat alkotnak. Továbbá fontos munka hárul a 

pályabírókra is, mert ilyen nagy tömegű esemény során fontos 
a figyelem és a következetes döntéshozatal. A korosztály beso-
rolás 11 korosztályból áll, amely férfi és női csoportokat jelent. 
A korosztály besorolás kezdve a gyerekcsoporttól egészen az 
időskorhatárig tart. A versenyen egészen kiskorú versenyzők is 
futnak, volt már példa 6 éves versenyzőre is, de részt vesznek 
idősek is, akik 80 év felettiek. 

A főszervező elmondása szerint az évek során egyre több 
szovátai lakós fordítja a figyelmét a sport felé és ez a tavaszi 
futóversenyen való részvételen is látszik. Kijelenthetjük tehát, 
hogy a versenyzők zöme helyi lakós, de az ország különböző 
részeiről, sőt még Szováta magyarországi testvértelepüléseiről 
Tatáról és Százhalombattáról is látogattak el sportolók. A ha-
zai versenyzők közül többen a környező falvakból jöttek, de 
érkeztek Csíkszeredából, Segesvárról, Szászmedgyesről, Nagy-
enyedről, Tusnádról, Gyergyóból, Szatmárnémetiből és még 
Bukarestből is. 

A szervezők szerint a résztvételi szám az utóbbi években 300 
körüli versenyzőt számlál, de elmondásuk szerint olyan alka-
lom is volt, hogy szinte 600 jelentkező volt. Az elmúlt két évben 
sajnos nem volt lehetőség a COVID-19 nevezetű világjárvány 
miatti szankciók bevezetése miatt megszervezni a tavaszi futó-
versenyt, de idén már szinte biztosra vehető, hogy megszerve-
zésre kerül, április 30.-án. A szervező stáb közel jövőbeni terve-
ikről megtudtuk, hogy szeretnének egyfajta chipes érkezést és 

26. Tavaszi futóverseny Szovátán
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számítógépes eredmény-
hirdetést lehetővé tevő 
rendszert alkalmazni. 

A kocogás és futás nép-
szerűsége napjainkban 
szerencsére egyre maga-
sabb tendenciát mutat, 
amely főleg a praktikussá-
gának köszönhető. Min-
denki  számára elérhető és 
semmi speciális felszerelést 
nem igényel, ami azt jelen-
ti, hogy nem kell nagyobb 
összegeket költeni arra, 
hogy bárki elkezdhesse. 
Elég egy futócipő és bár-
hol találhatunk helyet arra, 
hogy ezt a sportot űzzük. 
Azonban különbséget kell 
tenni a futás és a kocogás 
között. Futásnak a legalább 
8 km/h vagy annál gyor-
sabb iramot nevezzük, míg 
a kocogás a 8km/h alatti 
tartományba esik. Az in-
tenzív gyaloglótempó kb. 
6 km/h-s sebességet takar. 
Az elégetett kalória nem csak a 
futási sebességtől függ, hanem 
testtömegünktől és természe-
tesen edzettségi szintünktől is 
függ. Egy 70 kg-os egyén pl. 
8 km/h iram mellett óránként 
kb. 460 kalóriát éget el, amely 
nagyjából megfelel egy tábla 
csokoládé energiatartalmának. 
Ha az iram 10 km/h, akkor kb. 
600 kcal-t, ha 12 km/h-ra emel-
kedik a sebesség, akkor egy óra 
folyamatos futással kb. 800 kcal-t 
használ fel a szervezete. 

Természetesen, ahogy minden 
földi jóval, a futással kapcsolat-
ban is fő a mértékletesség, mivel 
számos krónikus ízületi sérülést 
eredményezhet, sőt még úgyne-
vezett fáradásos törést is. Éppen 
ezért nagyon lényeges a fokoza-
tosság szabályait követni, vagyis 
óvatosan kell emelni a futás idő-
tartamát, majd később intenzitá-
sát. Soha ne hagyjuk ki a bemele-
gítést, levezetést és a futás utáni 
nyújtást sem!

Koszta Csaba

A Szovátai Sport Klub 
Taekwondo W.T. Sasok szak-
osztálya részt vett három 
sportolóval a Bukarestben 
április 1-3. között megszer-
vezet Formagyakorlat szemi-
náriumon. A szeminárium 

Taekwondo

meghivotja Ky-Tu Dang 9 
danos nagymester volt, aki a 
dán válogatott vezetőedzője 
és forma gyakorlatban világ- 
és Europa bajnok. 

Sok-sok új dolgot tanul-
tunk tőle, és kijavitotta a 

berögzödött formagyakor-
lat-hibáinkat. 

Hála legyen a jó Istennek 
mindenért! Köszönöm az 
önkormányzat támogatását 
és a szülők bizalmát!

Máté Miklós
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– A bort mértékkel kell inni! – hallható, olvasható mindenfelé 
az intés, mondhatni a józan intés és a józanságra intés.

Könnyű belátni az ebben mutatkozó igazságot: a bor fogyasz-
tásához mérték kell. Na a mértéken már lehet vitatkozni. Ám 
erről is csak akkor, ha nem vagyunk tisztában a mértékkel. 
Annyit már az elején szögezzünk le, hogy az űrmérték szab-
ványegysége nálunk a liter.  Volt ez másként is. Na lássuk, mi-
lyen mértékkel mérték/mérik a bort:

- römpöly    - 1,7–2 deciliter;
- meszely (1 meszely = 2 römpöly) - 3,5–4 deciliter;
- butélia   - 6 deciliter;
- icce (1 icce = 2 meszely)  - 7–8 deciliter;
- pint (1 pint = 2 icce)  - 1,5 liter;
- akó (1 akó = 40 pint)  - 58 liter;
- hordó (1 gönci hordó = 240–420 icce) - 200–452 liter;
              (1 tokaji hordó = 160–180 icce) - 135–151 liter;
Szóval ez mind mérték, bormérték. A demizsont se felejt-

sük el, amely egy fonott burkolattal ellátott üvegedény (boros 
edény), amelynek űrtartalma 5-50 liter között változik.

Ha mértékkel akarunk inni, jó tudni mindezt. Ha ezektől a 
számoktól eltér az ember, bizony mértéktelenül fogyasztja a 
bort. Ha csupán egyetlen decilitert vagy éppen 5 decilitert 
iszunk – mint a fentiekből kiderül –, majdhogynem annyi, 
mint patakból mértéktelenül szürcsölni a nemes nedűt. Szóval 
a mértékre igen nagy szükség van. Az nem számít, hogy az em-
ber egy ültében egy römpölyt vagy egy meszelyt, netán egy bu-
téliát, egy iccét, sőt, egy (vagy több) pintet fogyaszt – az akóra 
és a hordóra most gondolni sem merek –, csak beilleszkedjen 
a mérték szabta követelményekbe. Nem szabad csak úgy össze-
vissza nyakalni a bort, a mértékre figyelni kell!

Amúgy valamiféle mértékre mindenben szükségünk van, 
anélkül az élet sem maradhatna fenn. Márpedig a bor az élet 
nedűje. Fogyasztása – persze, csak mértékkel – az embert ki-
emeli az anyag és az anyagra épített eszme fogságából, a legkü-
lönbözőbb dolgok iránt érzékenységét fokozza, és fogékonnyá 
teszi spirituális dolgok megértésére.

„A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden borban kis angyal 
lakik, aki ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az 
emberben lakó megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal 
közé kerül. Amikor az ember iszik az érkező kis géniuszt a már 
bent lévők énekszóval és virágesővel fogadják. A tündérke el 
van bűvölve és az örömtől majd meggyullad. Az emberben ez 
az örömláng árad el, és őt is elragadja. Ez ellen nem lehet véde-
kezni. Ezért mondom, hogy egy pohár bor az ateizmus halálug-
rása.” (Hamvas Béla: A bor filozófiája)

A boros edény-mértékeket is ma már literben tudjuk értel-
mezni, s hogy érthető legyek, magam is abban adtam meg. Ma 
már literben mérjük a bort, literszám fogyasztjuk. Pedig az ere-
deti mértékek sokkal inkább testreszabottak voltak. Egy ebédhez, 
vacsorához a fogadóban kérés nélkül is vitték a félpint (azaz icce)  
bort. az hozzájárt. Volt, aki hozzákért még egy felet.

A pohár űrtartalmának mértéke is fontos. Hamvas Béla az im-
már megváltozott időkben, amikor a bor spirituális jellegéről már 
kevesebben tudtak, s emiatt a pohármértékekkel sem voltak tisz-
tában, ennek következtében mindenféle méretű – túl kicsi és túl 
nagy – poharat gyártottak, így fogalmazott: „Szomjúságom hossza 
három és fél - négy deci. Se több, se kevesebb. Ennek a szomjú-
ságnak teljesen egyenértékű megfelelője a fenékig kiürített pohár.” 
– írja. Márpedig ezt a mennyiséget egyszerre kívánja elfogyasztani, 
nem pedig kétszeri töltésre. „Két pohár, az nem egy pohár, és ha az 
ivás lendülete megtörik, elveszti azt, ami benne a legfontosabb, az 
egylélegzetűséget. Ha két pohárral kívánok inni, akkor két poha-
rat teszek magam elé. De én viszont egy pohárral és egy lélegzetre 
akarok inni, pontosan annyit, amennyi szomjúságomnak megfelel. 

Gondoljunk csak bele, ha erős szomjunk oltására csak kis po-
harat kapunk, akárhányszor töltjük újra, az nem olyan, mintha 
egy nagyobb edényből jót húzhatunk a hűs nedűből. Hát ez az 
ivás lendülete, ezt törte meg a túl kicsi pohár.

Hát ilyen fontos a borivásban a mérték. 
Igyunk mértékkel!                                                   Molnos Ferenc

A bort mértékkel

Fotó: Molnos


