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Aki még nem
Ha valaki hogyléte felől ér-

deklődöm, gyakran hallok 
panaszt. – Nincs minek örül-
nöm – mondja az illető, és ha 
úgy véli, hogy türelmes hall-
gatóra akadt, hosszan sorolja 
sirámait. Már-már megsajná-
lom, hogy csupa szenvedés 
az élete. Hát így valóban nem 
lehet élni, gondolom.

De mégiscsak lehet, hiszen 
éppen ő bizonyítja. Lehet. 
Annyira lehet, hogy ez már 
egy létforma. Már tudom 
is, hogy a kimondással sem 
könnyebbül, szabadul meg 
tőlük, azzal, hogy nekem 
vagy bárki másnak, akár-
hánynak panaszait elsorolja, 
azok eggyel sem fogyat-
koznak, sőt, éppen ezzel 
izmosodnak, szaporodnak. 
De mindez őt csöppet sem 
gyengíti, hanem éppen erő-
síti. A „nincs minek örül-
nöm” számára több, mint 
táplálék, igazából ajzószer, 
amit ha megszokott, nem 
tud nélküle meglenni. Gon-
dolatai is csak ekörül forog-
nak, csak erről tud beszélni.

Aki még nem szembesült 
azzal, hogy valami valódi ér-
téket egyszer és mindenkor-
ra, visszahozhatatlanul im-
már örökre elveszített, csak 
az nem tud örülni annak, 
ami még számára megma-
radt. Hogy láthatóan él, lé-
legzik, mozogni tud, betevő 
falatja is megvan, van álma, 
van vágya, családja, felada-
ta, van kihez hozzászóljon, 
s akad még ember, aki meg-
kérdezze, „hogy vagy?” 

Aki még nem temetett, 
nem érzi  igazán az élet ér-
tékét s örömét. Lehet, hogy 
nyomtalanul szálltak el fö-
lötte az évek?

Molnos Ferenc

Micsoda tartás, micsoda közösség, micsoda 
harmónia...

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy Szovátán 
nemcsak nyáron jó élni vagy kirándulni, ha-
nem a télnek is megvan a szépsége, csodája, 
értéke, békéje és boldogsága. Ékes bizonyítéka 
ennek, hogy a meleg hónapokon a Medve-tó 
sós vizén lebegő récéinknek télen a várost át-
szelő Szováta pataka nyújt menedéket.

Kevés felemelőbb látvány van a napsuga-
raktól meg-megcsillanó, békésen csobogó és 
hullámzó patak vizén lebegő gyönyörű vad-
madarak seregénél. Jól érzik itt magukat, bol-
dogok és békések,  látványuk pedig bennünket 

is hálával és reménnyel tölt el nap mint nap. 
Emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen 
csodálatos helyen élünk. 

Köszönjük, hogy nem hagytok itt bennünket, 
és hogy fennen hirdetitek: JÓ ITT

Ez a látvány erősít meg újfent abban a tudat-
ban is, hogy nagy szükség volt a patakmeder 
rendezésére, és ezt a kezdeményezést folytat-
nunk kell. Biztonságos, élhető és szerethető 
környezetet kell teremtenünk embernek és 
állatnak, fiatalnak és idősnek, helybélinek és 
vendégnek egyaránt. 

Fülöp László Zsolt polgármester
#Szovátaegynapravagyegyéletre

fotók: Fülöp Edmund
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1/06.01.2022. sz. Határozat – a fej-
lesztési szakasz hiányának 2021.  év 
végi végleges fedezetéről a helyi költ-
ségvetési többletből;

2/06.01.2022. sz. Határozat – a mű-
ködésben jelentkező időszakos pénz-
ügyi hiányok felszámolásáról;

3/06.01.2022. sz. Határozat – a 
Szováta város tulajdonában lévő erdők 
ből ez évben az üzemterv szerint ez év-
ben kitermelésre szánt még lábon álló 
famennyiség a licitálási kikiáltási árának 
a meghatározásáról parcellák szerint;

4/26.01.2022. sz. Határozat – a Koc-
kázatelemzési és Fedezeti Terv frissíté-
séről szováta város adminisztratív terü-
letén a 2022. évre;

5/26.01.2022. sz. Határozat – a Do-
mokos Kázmér technológiai Líceum 
valamint az S. Illyés Lajos Gimnázium 
ingázó pedagógusai utazási költségei-
nek a visszatérítéséről;

6/26.01.2022. sz. Határozat – a 
Szováta város területén lévő iskolahá-
lózat jóváhagyásáról a 2022-2023-as 
tanévre;

8/26.01.2022. sz. Határozat – a 2022. 

évi helyi adókra és illetékekre vonatko-
zó H.C.L. nr.131/28.10.2021-as helyi 
tanácsi határozat módosításáról;

9/26.01.2022. sz. Határozat – az 
Anghel Saligny Nemzeti Beruházási 
Program keretéből finanszírozandó 
illyésmezői szenyvízcsatornahálózat 
építésére készült terv technikai-pénz-
ügyi  mutatóinak illetve megvalósít-
hatósági tervének elfogadására hozott 
H.C.L. nr.131/28.10.2021-as helyi taná-
csi határozat módosításáról és kiegészí-
téséről;

10/26.01.2022. sz. Határozat – az 
Anghel Saligny Nemzeti Beruházási 
Program keretéből finanszírozandó Ve-
tés utcai szenyvízcsatornahálózat épí-
tésére készült terv technikai-pénzügyi  
mutatóinak illetve megvalósíthatósági 
tervének elfogadására hozott H.C.L. 
nr.131/28.10.2021-as helyi tanácsi hatá-
rozat módosításáról és kiegészítéséről;

11/10.02.2022. sz. Határozat – gyű-
léselnök választásáról;

12/10.02.2022. sz. Határozat – 
Szováta város 2022. évi költségvetésé-
nek elfogadásáról;

A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

Volt havunk

Mire ezeket a sorokat olvassák, való-
színűleg körülöttünk színt vált a ter-
mészet, elolvad a hó, hiszen kifelé me-
gyünk a télből. Mondhatjuk, szép volt, 
bőséges havazásokkal, gyönyörű hóta-
karóval, de rengeteg dolgot is adott. 

Az útfelületek járhatóvá tételét az ut-
cák során megfelelő eszközökkel bizto-
sították az önkormányzat dolgozói. Sok 
helyen a járdatakarításba is besegítettek. 

Köszönet azon szovátaiaknak, akik 
rendszeresen takarították a portájuk 
előtti Járdát!
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Hotărârea nr. 1/06.01.2022 – cu privire la 
acoperirea definitivă din excedentul buge-
tului local a deficitului secţiunii de dezvol-
tare la sfârşitul anului 2021;

Hotărârea nr. 2/06.01.2022 – cu privire la 
acoperirea golurilor temporare de casă ale 
secțiunii de funcționare;

Hotărârea nr. 3/06.01.2022 – cu privire 
la aprobarea preţului de referinţă al masei 
lemnoase pe picior care se recoltează din 
fondul forestier proprietate publică al Ora-
şului Sovata în vederea stabilirii preţului de 
pornire la licitaţie pentru fiecare partidă 
care face obiectul vânzării prin licitaţie.

Hotărârea nr. 4/26.01.2022 – cu privire la 
actualizarea Planului de Analiză şi Acope-
rire a Riscurilor din UATO Sovata pe anul 
2022; 

Hotărârea nr. 5/26.01.2022 – privind 
aprobarea decontării cheltuielilor de depla-
sare a cadrelor didactice din cadrul Liceului 
Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala 
Gimnazială „S.Illyés Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 6/26.01.2022 – cu privire la  
aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritori-
ală al Oraşului  Sovata pentru anul şcolar 
2022-2023;

Hotărârea nr. 7/26.01.2022 – cu privire 
la aprobarea schimbului de locuințe pentru 

Hotărârile Consiliului Local

Deşi în cadrul primăriei 
funcţionează oficiul de evi-
denţa persoanelo, nici în clă-
dire primăriei, nici într-o altă 
clădire din centrul oraşului 
nu a mai avut loc de mulți 
ani până când nişte spații au 
fost eliberate în clădirea nr. 2 
a municipalității prin mutarea 
departamentului de impozite 
şi taxe, departamentul social şi 
biroul funciar în camere con-
fortabile recent construite în 
mansardul clădirii principale.

După renovarea clădirii nr. 
2, municipalitatea a amplasat 
unul lîngă altul oficiul de starea 
civilă şi cel de evidența persoa-
nelor. Partea de la etaj este folo-
sită de poliția locală, iar docu-
mentele sunt arhivate în pivniță 
în condiții de siguranță

Aşa că aici trebuie să venim 
cei care solicită emiterea sau 
schimbarea a cărți de identi-
tate şi paşapoarte.

Amplasarea celor doi oficii 
unul lângă altul este o deci-
zie bună şi din punct de ve-
dere organizatoric, deoarece 
acestea trebuie să conlucreze, 
dar şi pentru clientul, care nu 
mai trebuie să parcurgă drum 
lung între ele, ci doar să treacă 
la birou vecin.

Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

tineri, destinate închirierii, construite din 
fonduri ANL;

Hotărârea nr. 8/26.01.2022 – cu pri-
vire la aprobarea modificării H.C.L. 
nr.145/25.11.2021 cu privire la stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2022;

Hotărârea nr. 9/26.01.2022 – cu privi-
re la modificarea şi completarea H.C.L. 
nr.131/28.10.2021 pentru aprobarea Stu-
diului de Fezabilitate şi  indicatorii tehni-
co-econimici ai Studiului de Fezabilitate / 
D.A.L.I. „Construire reţea de canalizare me-
najeră în cart.Ilieşi” şi a Cererii de finanțare 
pentru Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”; 

Hotărârea nr. 10/26.01.2022 – cu pri-
vire la modificarea şi completarea H.C.L. 
nr.132/28.10.2021 pentru aprobarea Stu-
diului de Fezabilitate  şi a indicatorilor teh-
nico-econimici ai Studiului de Fezabilitate 
/ D.A.L.I. „Extindere retea de canalizare 
şi apă str.Lanului” şi a Cererii de finanțare 
pentru Programul Național de investiții 
„Anghel Saligny”;

Hotărârea nr. 11/10.02.2022 – cu privire 
la alegerea preşedintelui de şedință;

Hotărârea nr. 12/10.02.2022 – cu privi-
re la aprobarea Bugetului Local al Oraşului 
Sovata, pe anul 2022;

În corpul 2 al primăriei 
serviciului public comunitar de evidența persoanelor 

Aducem la cunoştința 
locuitorilor din Sovata 
că activitățile serviciu-
lui public comunitar de 
evidența persoanelor 
şi-a modificat locația. 

Din clădirea poliției 
(str. Vulturului nr.) a 
fost mutat în corpul 2 
al primăriei oraşului 
Sovata.

Începând de miercuri, 
16 februarie, în noua 
locație este disponibil 
pentru clienți.
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A személyi igazolványok kiadása vagy 
cseréje a következő esetekben szükséges:

- első alkalommal, a 14. életév betöltésekor;
- az érvényesség lejártakor;
- a személy család- vagy keresztnevének, 

illetve a születés dátumának vagy helyének 
változása esetében;

- a lakcím változása esetében;
- a település vagy utca nevének vagy rang-

jának változása, az ingatlan újraszámozása, 
új település vagy utca létrejötte esetében;

- a személyi szám változása esetében;
- elveszítés, lopás vagy rongálódás esetében;
- ha személy arcvonásai nem egyeznek a 

személyazonossági igazolványon levő képpel;
- külföldről Romániába telepedés esetében;
- érvényben levő, régebbi típusú személy-

azonossági igazolványok újabb típusra cse-
rélésekor;

- ideiglenes személyi igazolvány kiállítása 
külföldön élő, román állampolgárok ideigle-
nes romániai tartózkodása esetében;

 - ideiglenes személyi igazolvány kiállítása 
esetében;

- a személy nemének változása esetében;

A személyazonossági igazolvány igényléséhez szükséges iratok a 14. év betöl-
tésekor és bármelyik esetben a 14-18 év közötti kiskorúaknak:

- formanyomtatvány (helyben a hivatalból);
- születési bizonyítvány – eredeti és másolat;
- szülők házassági bizonyítványa vagy jogerős válási határozat – eredeti és másolat;
- halotti bizonyítvány az egyik szülő elhunyta esetén – eredeti és másolat;
- lakhelyet igazoló okmány – eredeti és másolat;
- nyugta az illeték kifizetéséről;
A személyazonossági igazolványt igénylő személy, a 14-ik év betöltésekor a szü-

lők egyikével vagy sajátos esetekben az őt törvényesen képviselő személlyel kell 
megjelenjen. (kötelező a kisérő személy személyazonossági igazolványa).

Ha nem a szülő a lakástulajdonos szükség van a tulajdonos jelenlétére.
A lakhelyet igazoló okmány a következők egyike lehet: adás-vételi szerződés, ado-

mányozási szerződés, lakáscsere szerződés, örökösödési bizonyítvány, telekkönyvi ki-
vonat a lakás címével (ne legyen régebbi 30 napnál), birtoklevél, vidéki kérvényezők 
esetében igazolás a Polgármesteri Hivataltól, stb.

A személyazonossági igazolvány kicseréléséhez szükséges iratok az érvényes-
ségi idő lejárta esetén:

- formanyomtatvány (helyben a hivatalból);
- személyazonossági igazolvány;
 - születési bizonyítvány – eredeti és másolat;
- házassági bizonyítvány vagy jogerős válási határozat – eredeti és másolat;
- halotti bizonyítvány, ha a kérvényező özvegy – eredeti és másolat;
- lakhelyet igazoló okmány – eredeti és másolat;
- nyugta az illeték kifizetéséről;

Február 16-tól, új helyszínen történik a szemé-
lyi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés!! 

A polgármesteri hivatal 2-es épületében várjuk 
Önöket! 

Költözött a személyi nyilvántartó
Rövid a cím, s rövid a mellékelt zöld alapon álló hirdetés is. 

Pedig milyen hosszú előzménye van annak, hogy végre a fürdő-
telepről, a rendőrség épületéből az önkormányzathoz költözzön 
ez az iroda. Oda, ahová tartozik. Ahol helye van. S ahol még-
sem volt helye hosszú éveken át, addig, amíg nem szabadítot-

tak fel irodákat az önkormányzat 2-es számú 
épületében azzal, hogy az adó- és illeték osz-
tályt, a szociális osztályt, valamint a földes 
irodát áthelyezték a főépület tetőterében 
nemrég kialakított kényelmes helyiségekbe.

Miután a 2-es épületet felújította az ön-
kormányzat, ide helyezte az anyakönyvi hi-
vatalt, s mellé a személyi nyilvántartót. Az 
emeleti részt a helyi rendőrség használja, a 
pincében pedig  biztonságos körülmények 
között archiválják az iratokat.

Tehát személyi igazolványok valamint út-
levelek igényléséhez  a továbbiakban ide kell 
folyamodnunk.

Az anyakönyvi hivatal és a személyi nyil-
vántartó egymás mellé helyezése szervezési 
szempontból is jó döntés, hiszen együtt kell 
működniük, de az ügyfélnek sem kell immár 
hosszú utat megtennie közöttük, csak átlép-
nie a szomszédos irodába.
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Beszélgetés Fülöp László Zsolt polgármesterrel
- Az elvileg három hónapos télnek fele hótalan volt. Ez azt jelen-

ti, hogy kevesebb sót és homokot volt kénytelen az önkormányzat 
kiszórni az utakra, kevesebbet kell majd az utak széléről tavasszal 
összegyűjteni. Ennek környezet nézve jótékony hatása van.

- Igen, de amikor huzamosan havazott, akkor mindegyre kel-
lett. Nem is tudjuk, hogy van ez jól. A lakosok igénye az lenne, 
hogy ha havazik, az út akkor is fekete legyen. Ehhez temérdek 
mennyiségű sót ki kell szórni, ami nem jó sem a járműveknek, 
sem az aszfaltburkolatnak. Most meg lehet nézni a városban, 
hogy azáltal, hogy meg is volt sózva, azáltal, hogy jött a nagy hi-
deg, a gyűjtőaknáink tetejét megemelte a fagy, és mennyi repedés 
keletkezett azon a részen az aszfaltburkolatban. Erre költeni kell, 
ezt újra ki kell vágni, újra kell aszfaltozni. Ez mind-mind pénz. 
Ezek a költségek mind reflektálódnak a város költségvetésében.

A város miből él? A beruházási oldalra tud pályázni különböző 
alapokból, de a fenntartási rész a személyi jövedelemadóból, illetve 
a központi visszaosztásból, valamint a helyi adókból és illetékekből 
jön össze. Az útjavításokat az adókból és a visszaosztásokból kell fe-
dezni. Minél többet költünk javításra, annál kevesebb marad újabb 
utcák aszfaltozására. Ha kevesebbet sóznánk, nem csupán a só árán 
spórolnánk, de kevésbé károsulna egy-egy tél folyamán az út men-
tén minden, ami betonból van, hiszen a beton az aszfaltnál kevésbé 
bírja a sót: a betonból öntött szegélykövek, a betonozott sáncok, a 
betonból készült sánclefödések, kapuk előtti bejáratok, lépcsők.

- Említette, hogy miként strukturálódnak az önkormányzat be-
vételei. Lévén, hogy a világjárvány újabb és újabb hullámokkal 
nehezítette az életünket, adódik a kérdés, hogy ezen bevételek ér-
tékét miként befolyásolta?

- Hála Istennek, azt tudjuk elmondani, hogy a mi településün-
kön nem tapasztalunk visszaesést. Annak ellenére, hogy az elmúlt 
időszak egy nehéz, viszontagságos év volt, a város szépen gyara-
podott. Mit értünk itt gyarapodás alatt? Az önkormányzat beru-
házásai, például az új, korszerű óvodánk, ami nem termel jövedel-
met, csak mássá teszi az életünket, de a privát szférában magán 
érdekeltségű beruházások is, amelyek építkezéssel jártak, amelyek 
munkahelyeket generáltak, az épületadókkal s a munkahelyek 
révén a személyi adók visszaosztásával is jövedelmet jelentenek a 
város számára. Azt mondhatjuk, hogy az említett periódusban is 
a bevételi oldalon is gyarapodtunk. Két féleképpen lehet itt növe-
kedni: hogy bevételeket generálunk, a másik az, hogy a költségeket 
csökkentjük. Erre is nagyon odafigyelünk évről évre. Megpróbál-
tunk új gépjárműveket venni, amelyeknek nincs szervizköltsége, 
az üzemanyag-fogyasztása kisebb, ezáltal az üzemanyagköltsége is 
kisebb. Ezek mind olyan dolgok, hogy hosszútávon ez a kifizetődő, 
efelé kell menni, mert ezzel lehet spórolni költségeket. Ez mind a 
bevételi oldalon plusszként fog feltűnni.

- A hetvenes évek óta, amikor  a nagy szállodaépítések történtek 
Szovátán, máig nem volt olyan jelentős arculatváltás a fürdőtelepi 
épületekben, mint most. A Rózsák útján több építkezést láthattunk 
az elmúlt évben, amelyek az idén is folytatódnak. Remélhetőleg 
hamarosan elkészülnek ezek az épületek, és akkor kellemesebb lát-
ványt nyújtanak, mint amikor még betonmonstrumként észleli az 

arra járó. Ezek megint csak növelni fogják az önkormányzat bevé-
teleit, amiket majd ugyancsak hasznos dolgokra lehet felhasználni.

- Igen. Hát itt el kell mondjam, hogy szerencsés helyzetben va-
gyunk. Ahogyan szokták mondani, hogy mindenki saját maga 
csinálja a szerencséjét, ez így van. Mi, szovátaiak immár száz éve 
csináljuk a szerencsénket. De az utóbbi időben azt lehet mondani, 
hogy a többi hasonló erdélyi üdülőtelepüléshez viszonyítva mi egy 
kicsit jobban. Na most ezek a beruházások szerencsére Szovátán 
létesülnek. Természetes, hogy Szovátának van egy jó neve, egy jó 
híre. Ezt tükrözi az is, hogy az utóbbi időben rendre elnyertünk 
különböző turisztikai megmérettetéseken kitüntetéseket. Termé-
szetes, hogyha valaki beruházni akar, akkor oda teszi a pénzét, 
ahol úgy tűnik, hegy megéri. Más üdülőtelepüléseken bármit meg-
tenne az ottani városvezetés, hogy legalább egy nagyobb méretű 
beruházás létesüljön, olyan, ami egy minőségi színvonalat elér, ami 
minőségi szolgáltatást fog nyújtani. Szerencsére ez itt nálunk mű-
ködik, szerencsére az itteni emberek ezt megértik, jó néven veszik, 
tudják, hogy ez egy hozzáadott érték lesz a településnek. Az is igaz, 
hogy minden változás, minden új hoz valami következményt ma-
gával. Megváltozik az arculat. De gondoljunk bele, hogy a most 
épülő épületek helyén eddig mi volt! Természetes,hogy az új épü-
letek környéke is kell rendeződjön. Szovátáról beszélve mindig volt 
egy olyan, hogy „bezzeg a telep”. Hál’ Istennek eljutottunk most 
odáig, hogy a városban évről évre tudunk beruházni, tudjuk egy 
picit az életszínvonalat emelni úgy, hogy ez nem megy a fürdőte-
lepnek kárára. De ez fordítva is igaz. Most több olyan önkormány-
zati beruházás fut a városban is és a fürdőtelepen is –, amely min-
denhol az életszínvonalat emelni fogja, és egy hozzáadott értéket 
fog képviselni. Ezek mind úgy valósulhatnak meg, ha egységesen a 
magánszféra is és az önkormányzat is tud beruházni.

- Valóban van ez a tagoltsága a településünknek. Sőt, némelyek 
nem csak fürdőtelepről és városról beszélnek, hanem falut is emleget-
nek. Elhangzik a sirám, hogyha valami a fürdőtelepen épül. Akkor 
annak költsége miért nem a városban vagy a faluban kerül felhasz-
nálásra. Ha pedig a városban épül, akkor miért csak a központot 
fejlesztik, s a széleket miért nem? De hát minden településrendszer-
ben van központ, és azt fejlesztik elsősorban. Ugyan az utóbbi időben 
létezik egy nagy városszéli fejlesztés is, hiszen az ipari létesítmények a 
városszélen vannak, de több kereskedelmi létesítmény is a városszélre 
került. Új épületek jelentek ott meg. Nem szegényes, elhanyagolt épü-
letekkel találkozik a városba belépő, hanem impozáns új épületekkel. 
Ilyen szempontból is változott Szováta, hiszen a városvégen új keres-
kedelmi egységeket hoztak létre. Ez látványos, forgalmas, jövedelmet 
is generál a városnak. Szerintem még a turizmust is segíti.

- Egyértelmű, hogy a városképet modernebbé, látványosab-
bá tették ezek a beruházások a város bejáratánál. Ugyanakkor, 
mint az előbb említettem, minden új változást hoz, akár aggo-
dalmakat is. Azt látjuk, hogy a modern világban ezek a bevásár-
lóközpontok jelen vannak, a városnak egy mai arculatát tükrö-
zik. Volt egy rettegés is, hogy mi lesz a helyi kis boltokkal. Attól, 
amitől a helyiek féltek, hogy jön a nagy bolt és elhalássza a vá-
sárlóikat, nem valósult meg. Összességében egy fejlődést hoz 



6 interjúSzovátai Hírmondó, 214. szám 2022. február

a településnek, és a városképet javítja. Rengeteget küzdöttünk 
a beruházókkal, hogy mennyi parkoló legyen, hogy játszótér 
legyen a parkolóban, hogy előttük körforgalom legyen, hogy a 
körforgalmat ők építsék, hogy utólag átadják a városnak. Ezek 
által Szováta a környéknek egy bevásárlóközpontja lett.

- Gyakorlatilag lépten-nyomon megtapasztalhatjuk, hogy mit je-
lent az, hogy úgy építettek eleink, hogy nem a pillanatnyi igényekre 
gondoltak, hanem évtizedekre, olykor évszázadra előre terveztek, 
ami azt jelenti, hogy impozánsabb, nagyobb méretű épületeket 
húztak fel, mint amit a pillanatnyi igény kért, és az idő igazolta 
őket. Ahol meg nem így cselekedtek, ott baj van, kicsi az épület, 
keskeny az utca, parkolási gondok vannak, közlekedési káosz. Te-
hát a tervezéskor jó arra gondolni, hogy nagyobbat, többet, hiszen 
a jövőnek tervezünk.

Arra kérem, hogy sorolja el mindazokat az önkormányzati  épít-
kezéseket, amelyek folyamatban vannak. Utána meg a magánszféra 
beruházásait, amelyek jelentősek, fontosak a település szempontjából!

- Hát először is az önkormányzat beruházásairól beszélve az az 
egészséges, ha következetesek vagyunk, azt, amit megfogalmaz-
tunk a stratégiai tervünkben, azt, amit elkezdtünk egy-két éve, azt, 
amit még nem fejeztünk be, azt természetesen folytatnunk kell. 
Nagyon sok igény van, nagyon sok pótolni való van, ha a víz- és 
szennyvízcsatornáról beszélünk, ha az aszfaltozásról, mert ezek a 
létfontosságúak, ez az alap a mai világban, A bökkenő csak any-
nyi, hogy temérdek mennyiségű pénz kell még hozzá és temérdek 
mennyiségű munka. Elmondanám, hogy a fejlesztési minisztéri-
umhoz az Anghel Saligny terv keretén belül 104 millió lejre tet-
tünk le öt pályázatot. Ez 22 km utcai aszfaltozást jelent Szováta bel-
területén – és ebben még nincs benne Illyésmező és az illyésmezei 
út, de az is le van téve pályázatra –, illetve víz- és csatornahálózat-
javítás és bővítés a város különböző részein. Mi megfogalmaztuk 
ezen a téren minden igényünket, elkészítettük rá a terveinket, több 
helyen már kivitelezési tervünk is van. Azért tettük ezt így, mert 
várjuk az elbírálást. Tudjuk, hogy mindent nem fognak jóváhagy-
ni, de amit nem, azt önerőből, beosztva évről évre folytatjuk. Így az 
idén is olyan utcákban, ahol csatornaprobléma van, vízprobléma 
van folytatjuk. Tehát folytatjuk azt, amit elkezdtünk. Így az idén 
is önerőből javítjuk. Tudjuk jól, több ilyen utca van még mindig, 
de én azt mondom, hogy így apró lépésekkel évről évre elég szép 
szakaszokat meg tudunk valósítani, ha csak azt vesszük, hogy a ta-
valy sikerült Szakadátban a vízhálózatot kibővíteni, ahol most már 
a vízhálózat olyan szintű, hogy azt mondhatjuk, tűzvédelmi szem-
pontból is Szakadát rendben van azon a részen, ahol sűrűbben la-
kott. Ugyanígy folytatjuk a város különböző részein. Az elsődleges 
a víz, még ahol nincs, és a szennyvíz a másodlagos. És akkor jön 
az aszfalt. Azokat az utcákat tudjuk aszfaltozni, ahol ezek rendben 
vannak. Két nagy beruházás fut európai uniós pénzből. Az egyik 
a telepen az amfiteátrum, amely meggyőződésem, hogy óriási ho-
zott értéket fog adni a fürdőtelepen. Az természetes, hogy oda ren-
geteg költség fog majd kelleni ahhoz, hogy megtudjuk minőségi 
tartalommal tölteni, de ugyanakkor az nagyon-nagyon sok olyan 
vendéget fog hozni, aki igenis minőségi településen akar üdülni. 

- Mondjuk ez az amfiteátrum egy nyári színpad...
- Nyári színpad és a mozi körül egy szabadidős park. Ez több 

mint csak egy nyári színpad. Ugyanakkor össze fogja kötni a 
Fenyő utcát a Rózsák útjával. Lesz egy központi tér, amely eny-

híteni fogja a fürdőtelepnek a zsúfoltságát, nem minden feltét-
lenül a Medve-tó körül és a telep felső felében fog megtörténni, 
hanem az alsó felében is, főként, hogy ugye ott van egy óriási 
nagy beruházás, épül egy modern szálloda, illetve egy turiszti-
kai központ, mert több mint szálloda, mert fürdője lesz, gyógy-
ászata lesz. Ez egy nagy horderejű beruházás.

Ugyanígy városközpont. Uniós forrásokból sikerült pályáz-
zunk. Az idén májusban már neki fogunk az építkezési munkála-
toknak. A régi iskolaműhely kibővítésével egy modern kulturális 
központunk lesz, ami nemcsak kulturális eseményeknek, de kon-
ferenciáknak is helyet tud adni, kiállításoknak is helyet fog tudni 
adni. 2024 végére remélhetőleg kész lesz. Ugyanakkor megvaló-
sul egy sokaknak hiányzó, nagyon-nagyon várt városi központi 
főtér is. Én azt mondom, hogy Szováta ezzel lesz igazán város.

Na most elkezdtük az önkormányzatnak a felújítását, bővíté-
sét, a tetőtér beépítését. 2017-ben készítettük el az első tanul-
mánytervet. Egy belsőudvaros épületre gondoltunk. Most meg-
van a végső formája. A jelenlegi a 100 éves épületet megtartva, 
azt kiegészítve egy L alakú épületszárnnyal. A  kettő összeil-
lesztve igazán ki fogja egészíteni egymást, és méltó helyet fog 
tudni adni a város vezetőségének, az adminisztratív személy-
zetnek és az embereknek az ügyeik intézésére. Ahogyan ön is 
említette, ezt úgy terveztük, hogy az elkövetkezendő 30 évre 
legalább, de lehet 50 évre elégséges legyen, fejlődő településün-
kön a lakosok igényét ki tudja szolgálni. 

Ezek mellett magánberuházásokról is. Hát nagyon fontos az 
önkormányzatnak az együttműködés a magánszektorral.

Természetes, hogy mindenkinek megvannak a vágyai, meg-
vannak az elvárásai, nem olyan egyszerű, hogy azt közös neve-
zőre hozzuk, hogy mindenkinek jó legyen. De én azt mondom, 
hogy eddig nagyon jól sikerült Szovátán ezt kezelni, és azt lát-
juk, hogy ennek köszönhetően is jó hírünk van, a város vezető-
ségnek nemcsak Szovátán, hanem a környékünkön, de akár az 
anyaországban is, hogy érdemes Szovátára beruházni, érdemes 
Szovátára hozni beruházásokat, leülni tárgyalóasztalhoz, mert 
igenis itt úgy fogadják a beruházókat, hogy közös nevezőre tu-
dunk jutni. Na most itt emlegettük a fürdőtelepet, de van egy 
nagyon-nagyon fontos része a városunknak, ahol létfontosságú, 
hogy beruházások legyenek, és hál’ Istennek vannak is. Ez az 
ipari zóna. Nézzük, ezelőtt három-négy éve nem volt betonál-
lomás Most kettő is üzemel egy jó ideje. Habár mindenki azon 
aggódott, hogy vajon lesz-e igény ennyi betonmennyiségre. Hát 
ezekhez a beruházásokhoz kő kell, beton kell, aszfalt kell. Ezt 
mind meg kell teremteni természetesen. Ha helyben teremtik 
meg, olcsóbb, és mindenkinek jó. Hál’ Istennek, hogy működik 
a kőbánya, ennek is köszönhető, hogy ilyen mértékben tudunk 
javítani, tudunk aszfaltozni. Mindig az aszfaltot emlegetjük, de 
az aszfalt alatt van 40 centi kőréteg, aminek az értéke legalább 
annyi, mint az aszfaltnak. Nagyon jó, hogy olyan partner mű-
ködteti, akivel tudunk jól együttműködni. 

Nagyon jó hír az, hogy az élelmiszeriparban jelenlévő és mond-
hatjuk, hogy az országban egy vezető pozícióban lévő gyár – 
amely itt van Szovátán és jó viszonyt ápolunk velük – szeretne 
beruházni folyamatosan. Elkészítettek egy modern raktározó 
felületet, most egy új csomagoló részleggel jönnek Szovátára. 
Ezek mind több millió eurós beruházások, amiről beszélünk, és 
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van egy koncepciójúk, hogy az elkövetkezendőben még miket 
ruháznának be, és mindenképpen minden nagyobb beruházásu-
kat Szovátára szeretnék hozni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy 
a városunkban habár a jelen pillanatban a legprofitábilisabb és a 
legdinamikusabban fejlődő iparág az a turizmus, mellette jelen 
legyenek a többi iparágak, úgy az élelmiszeripar, úgy a meglévő 
fafeldolgozás. Habár azt látjuk, hogy most a fafeldolgozás egy ki-
csit nehezebb perióduson megy át, de egész biztos, hogy szükség 
van rá, és szükség lesz rá. Munkahely szempontjából is, de termé-
kek szempontjából is. Az embereknek igényük van a fafeldolgozó 
üzemekben kidolgozásra kerülő termékekre.

De azon gondolkodunk, hogy az elkövetkezendőkben lehető-
séget biztosítsunk új ipari létesítmények kialakítására. Nagyon-
nagyon várjuk, hogy előbb-utóbb az autópálya elérj a települé-
sünket. Az mindenképpen, mindenféle szempontból egy óriási 
lehetőség lesz a város fejlődésére, nem csak azáltal, hogy ide a 
turisták jobban el tudjanak érni, hanem azáltal is, hogy köny-
nyebbé teszi innen az ipari termékek elszállítását, Újabb beru-
házások fognak érkezni vele. Ezt mind elő kell készíteni, annak 
érdekében, hogy fel legyünk készülve a kellő pillanatban.

- Arra kérem, hogy a telep bejáratától kezdve sorolja el a fo-
lyamatban lévő építkezéseket, mik készülnek, milyen tervezett 
határidővel készülnek, mikor láthatjuk azt a megújult, megvál-
tozott terepet? A hajdani autóbusz-állomásnak a területén most 
egy szálloda épül. Mikorra tervezték a befejezését?

- Tudomásom szerint ez év végére szándékoznak befejezni.  
Szovátai beruházó építi, azt látjuk, hogy nagyon gyorsan haladt, 
nincs fennakadás az építkezésben. Egész biztos, hogy ez az épület 
teljesen átalakítja a megszokott fürdőtelepi képet. Egy modern 
sátortetős épület lesz. A tervezőkkel mi is nagyon sokat egyeztet-
tünk, hogy jellegében egy ide beillő épületet tervezzenek, amely 
egyben fürdőközpont valamint gyógyászati központ is lesz. 

- Téli hétvégen is láttam dolgozni rajta a munkásokat, tehát igye-
keznek vele.

- Igen. Alapelv nálunk, hogy a nyári szezonban ne zavarjuk a 
turizmust az építkezések zajával, felhajtásával, kellemetlensé-
geivel. Ám arra is kellett gondolnunk, ha erre való tekintettel 
lassítjuk az építkezést, időben elhúzódik évekre, márpedig egy 
ilyen volumenű beruházás mielőbbi befejezése, az építési terü-
let rendezése mindannyiunk érdeke. Hamarosan egy hasonlóan 
jelentős beruházás érkezik a fürdőtelep felső részére, ezek nagy 
fejlődést hoznak Szovátára. Az új szállodával szemközti fürdőte-
lepi piac fel fog számolódni. A decemberben lejárt szerződéseket 
nem újítottuk meg. Az árusokat értesítettük, hogy keressenek 
más helyszínt áruik forgalmazására, ahol kulturált körülmények 
között tehetik meg. Új piacot nem építünk a telepre.

- A piacon felül volt a 6-os számú villa, a hajdani Szent István 
szálló. Most romos állapotban van, nagyrészt lebontották. Újraé-
pítik, vagy valami más kerül a helyébe?

- A fürdővállalattól a szálloda-beruházó vásárolta meg azzal a cél-
lal, hogy parkolót alakítson ki ott. Ma elvárás, hogy minden ilyen 
építkezésnél megfelelő méretű parkoló-felületet kell biztosítani. 

- Az amfiteátrumról már volt szó, fennebb az egykori Klein villa 
újraépítése van folyamatban.

- El kell mondjuk, hogy eredeti nevén ez Dessewffy villa. A 
névadó egy mezőségi grófi család. Ami nagyon-nagyon érdekes 

dolog és büszkeséggel tölt el minden szovátait, hogy ez a Des-
sewffy gróf tüdőbetegnek volt diagnosztizálva hajdanán, és azt 
mondták, hogy nagyon rohamos a leépülése, és nagyon nincs is 
tovább, hogyha nem költözik olyan helyre, ahol egészséges he-
gyi levegő van Így vásárolt birtokot Szovátán, építette a villát, és 
onnan kezdve 30 éven keresztül nyarait itt töltötte. Szóval még 
30 évet élt. Na most szerencsére ezt a villát a későbbi tulajdo-
nostól a Klein családtól olyan beruházók vásárolták meg, akik 
kutatásokat végeztek a levéltárakban, megtalálták az eredeti vil-
la képét, és most aszerint történik az újjáépítés.  Egy  csodálatos 
karcsú toronnyal lesz ellátva. Itt is folyamatosan dolgoznak, az 
év végére el fog készülni. A Pacsirta szálló két épülete mellett 
szép ékköve lesz ez a villa a fürdőtelepnek.

- Felfelé haladva, ettől néhány lépésre épül egy új villa. Nem 
újjáépítés ez,  hanem ott egy szabad terület volt. 

- Fel van húzva, be van födve,  ott is folyamatosan dolgoztak. 
Én úgy tudom, hogy jövő év végére készül el.

- Mögötte egy régóta megkezdett építkezés a Fenyő utcára néz. 
- Sokáig szünetelt az építkezés ott. Most nekilendültek, miu-

tán egy új befektetőt sikerült bevonni ebbe. A lejárt építkezési 
engedélyt megújítottuk. Hamarosan ott is egy teljesen más ké-
pet fog nyújtani az az épület.

- A Fenyő utcán lefelé haladva, ahol a fürdővállalat garázsai 
voltak, szintén új épület áll.

- Egy kisebb szálloda lesz saját fürdővel. Már szerkezetkész az épület.
- A Fenyő utca alsó részén régóta áll egy szemet bántó téglaépü-

let. Állítólag parkolóháznak indult, de aztán elakadt.
- Tulajdonosváltás történt, s most turisztikai célra alakítja ő az 

épületet. Csak jobb lehet belőle.
- A Rózsák útja felső szakaszán állt valaha a Bernády ház. So-

kak elsiratták, mert lebontották. De az épület újra áll, Persze, 
még nincs befejezve.

- Hát a régivel azonos formájú, méretű új épületet emeltek 
ugyanoda. A homlokzatára vissza fognak kerülni azok a díszítő 
elemek, amelyek a régin voltak, mert a régi épület bontásakor 
gonddal leszedték, megőrizték. Nem veszett el semmi, marad 
a székelykapu, azok a faragott díszek. Az épület visszanyeri a 
formáját. Csak alapjaitól újjáépítve, jóval erősebb szerkezettel, 
hiszen a régi csupán nyári szálásnak épült 12 cm-es téglafallal. 
A homlokzat még állt, de a háta le volt omolva, amikor megvá-
sárolták, hogy újjáépítsék.

- Már említésre került, hogy szándék van egy újabb szálloda építésére 
a fürdőtelep felső felén, éppen a Bernády villával szemközti telken.

- A magyarországi tulajdonosok Közép-Kelet-Európa legmo-
dernebb szállodáját szerették volna megépíteni. Azóta faragtak 
a költségekből – egy horribilis összegre rúgtak – újratervezés 
van, kevesebb szobaszámmal (az elején 200 szobáról beszéltek). 
Ellenben ebben a az építményben olyan kiszolgálási auxiliaris 
szolgáltatásokat akarnak létesíteni, amilyen még Szovátán – és 
mondhatom, a környéken – vendéglátó egységben nincs. Úgy-
hogy mi várjuk, hogy jöjjenek az új tervekkel engedélyeztetés 
céljából, és reméljük, hogy mihamarább nekifognak. Az ígéret 
az, hogy habár most újra tervezik az épületet, de az építési szán-
déktól egyáltalán nem álltak  el.

Molnos Ferenc
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Nagyálmos Ildikó

pokolra jutunk
hogy pokolra jutunk meglehet
felforgattuk a rendet
belefúltunk míg kivájtuk
az összkomfortos medret
éltünk ahogyan elvárták
zombikként példás testben
jöttünk mentünk csináltuk
úgy tettünk mintha rendben
most valami mégse jó
másképp élünk a fényben
másképp félünk éjszaka
a szoba sötétjében
emlékeid közt kapirgálsz
a múltad szemétdombján
ahol az úr már nem te vagy
s nem férsz el isten jobbján

N. Horváth Péter

Itt hagytál
Úgy hagytál magamra, 
mint kedves idegent,
színültig télben.

Sötéten havazva 
hull a csönd idebent,
van mitől félnem.

A napokban botlottam bele a közösségi médián egy esemény-
be, ami  kis időre megragadta a figyelmem. Az esemény egy 
felolvasóestre invitálta mindazokat, akik érdekeltek a régi, 
klassikus költők munkáinak átbeszélésében. A meghívás fel-
adója: Líraigény. 

A természeti katasztrófa, és végeérhetetlen (meg elcsépelt) 
pandémia-hírek közt olyan benyomást keltett, mint sárban ta-
lált gyöngy. Bár végül magát a felolvasó estet sajnos az időzítés 
miatt kihagytam, kíváncsivá tett a Líraigény. Ezt később meg is 
látogattam  különböző platformokon. Az eseményeik helyszíne 
Marosvásárhely, azonban legtöbb tevékenységünk olnine nyo-
mon követhető. 

Arról, hogy pontosan kik is ők, és mivel foglalkozik a társaság, 
egyik alapítót, Molnár-Fekete Vivient kérdeztem.

1. Mikor, és milyen körülmények között fogalmazódott meg 
bennetek a Líraigény  megalapítása, illetve mi a célja ennek a 
közösségnek?

A Líraigény 2020 május 5-ikén alakult, illetve ehhez a dátum-
hoz köthető az első vers megjelenítése szociális médián. A mi-
értje mindhármunkban már korábbról érlelődött, hiszen ilyen 
vagy olyan módon mindannyiunknak köze volt az irodalomhoz 
(vagy a családban volt már, aki írt verseket, vagy művészeti isko-
la táplálta a költészet magvait, vagy épp mi magunk próbálkoz-
tunk papírra vetni a gondolatainkat rímes formában). A lényeg, 
hogy előbb vagy utóbb mindannyiunkban erőteljesen tudatoso-
dott a líra iránti igényük, illetve az, hogy mennyire elnyomják 
ezt a mindennapok megszokott, robotos, muszájból végzett te-
vékenységei. Pontosan ezért fogalmazódott meg bennük a cél, 
ami nem kevesebbet tűzött ki maga elé, mint azt, hogy az embe-
reket kiragadjuk a szürke hétköznapokból, és ezekbe belelopjuk 
(még ha csak pár sor erejéig is) a költészet színeit.

Ugyanakkor a kezdeményezésünk bátorító jellege sem elvi-
tatható, hiszen mindenkinek lehetőséget szeretnénk biztosítani 
– aki belekóstol a versírásba –, hogy megossza alkotásait más, 
hasonló érdeklődési körű emberekkel. Így saját verssoraik vég-
re nem csak a „fióknak” íródnak.

2. Jelenleg hány embert számlál a csapatotok?
Csapatunk struktúrája változott az idők folyamán. Hárman 

kezdtünk, majd ez a szám csökkent, de most újból három aktív 
tag segítségére tudunk folyamatosan támaszkodni.

De sokat jelentenek a kintről érkezett támogatások is, amelyek 
időszakosak, viszont annál nagyobb örömmel élünk velük.

3. Milyen gyakran vannak az utóbbi felolvasóesthez hasonló 
eseményeitek, illetve ki a célközösség?

Bár az eddigi legnagyobb visszhangja a legutóbbi felolvasóes-
tünknek volt (valószínűleg azért, mert a pályázati felhívásunk 
önmagában sok emberhez eljutott), más eseményeink is voltak 
már 2021 nyarától kezdődően, szinte minden évszakban leg-
alább egy. Ilyenkor általában nagyon bensőséges a hangulat, hi-
szen összehoz minket, ahogyan megnyílunk egymásnak a ver-

LITERAtúra Marosvásárhelyen
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seinken keresztül. Legtöbbször saját 
verseket osztunk meg, és azokról 
beszélgetünk, de a legutóbbi felol-
vasóestünkön klasszikus alkotások 
is teret kaptak a beszélgetéseinkben. 
Olyan estéink is voltak már, mikor 
közösen írtunk verseket, egymás-
nak folytatva a gondolatait – ezt 
inkább szórakoztató és csapatépítő 
jelleggel alkalmaztuk.

A célközönség: bárki, akit érdekel 
a líra, és szívesen beszélget róla. Az 
ilyen estéknek a kölcsönös gondo-
lat-/vélemény-, és ezáltal értékmeg-
osztás a célja ezért, ha valaki nyitott 
arra, hogy velünk együtt elmerüljön 
a költészet emelkedett bugyraiban, 
szívesen látjuk bármelyik esemé-
nyünkön.

4. Mennyire tartjátok fontosnak a 
közösségi médiában való aktivitást?

Rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen alapvetően ez az a felület, 
ahol megosztjuk a nagyvilággal a hozzánk beküldött verseket. 
Az emberek nagy többsége nagyon sok időt tölt a különböző 
közösségi médiai felületeken, ami nekünk pont jól fog! Gon-
doljunk bele, ahogy egy kávészünet alatt, görgetés közben meg-
ragadja négy sor a figyelmünket és – hacsak egy perce is – rávi-
lágít minket valami lényegire, ami lehet az aznapi öröm forrás.

Az ehhez hasonló apró szösszenetek pedig képesek hatalmas 
örömet okozni a Líraigény szerkesztőségének.

5. Vannak/voltak/lesznek pályázataitok. Erről tudnátok be-
szélni egy picit?

Alapvetően a hozzánk beküldött versek témáját illetően nin-
csenek megkötések. Ennek ellenére, 
néha érdekes látni azt, hogy egy pá-
lyázat, és ezáltal egy megadott téma 
hogyan tereli egy összpontosított 
mederbe a beérkező alkotásokat. 
Ez egy nagyon jó alapot szolgáltat 
nekünk a különböző estekre, és az 
ezeken való beszélgetésekre, mert 
így kialakul egy folyamat, és párhu-
zamokat tudunk vonni az alkotások 
között. Ugyanakkor, a költészet egy 
művészeti ág, nem egy technikai 
tevékenység, amit előre el lehet ter-
vezni, s be lehet időzíteni. A verset 
nem is mi írjuk, hanem a vers saját 
magát írja általunk pontosan akkor, 
amikor annak épp az ideje van. Ép-
pen ezért, lehetnek olyan időszakja-
ink, amikor úgy érezzük, hogy nincs ih-
letünk. Ilyenkor egy pályázat megfelelő 
eszköz lehet, hiszen kimozdíthat, akár 

egy olyan irányba, amerre magunktól nem indultunk volna el, mégis 
látjuk, hogy összhangban van azzal, amit szeretnénk megfogalmazni. 
Önmagában

már ez egy elég nyomós érv számunkra, hogy a jövőre nézve is pá-
lyázatokat írjunk ki.

Ezzel továbbra is arra szeretnénk motiválni az embereket, hogy 
ápolják a líra iránti igényüket. Ugyanakkor a pályázatainkra érkező 
versek remek alapot adnak a közösségünk ápolására is, ami a felolva-
sóesteken és hasonló eseményeken valósulhat meg.

Amennyiben a kedves hallgatóságnak is megvan a kellő líraigénye, 
és szívesen olvasna néhány sort a kávészünetben, ne mulassza el a 
látogatást.

Kelemen Irénke
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Vót egyszer egy szegény ember, annak vót egy lúdja. Jött a 
húshagyat /=húshagyókedd/ nekik es. Elkezdte felesége:

– Menjen el, ember, adja el a ludaskát. Jön a húshagyat, süssek 
én es a gyermekemnek valami éledelmet.

Elindult a caránember városba, e ludecskával az ölibe, hogy 
elárulja. Odaért a városba, esszegyűlt egy bojérral . Kérdezte 
a bojár:

– Mit kérsz, te cerán, e lúdra, te csángó?
– Én – aszondja – egy karbuncot .
Akkor a bojér odament s vágott egy csapot /adott egy pofont/ 

neki, de nagyot, hogy eltántorodott a carán.
– Ez es jó – aszondja.
Ment e lúdval elé, még összvegyűlt e bojérval.
– Mit kérsz e lúdért?
– Öt frankot , öt lét .
Zúr /az úr/ aszondta:
– Igen drága.
Még vágott egy csapot neki e ceránnak. Carán még vette 

magát s ment elé. Kapott két csapot mostanig. Még ment elé, 
esszegyűlt még e bojárval.

– Hát mit kérsz e lúdér?
– Egy karbuncot.
Akkor odament a bojár, s még vágott még egy nagyobb csa-

pot. Kapott három csapot.

Molnos Ferenc
         Február
Hát elment a Janus-arcú,
aki egyszerre előre s hátra nézett.
Innen tovább Szilveszterig
már csak szemből jöhet velünk a végzet.

Elment e furcsa január,
amely félig ősz, aztán meg valóban tél volt.
Akit a járvány el nem vitt,
lábra állt beteg, feléledt félholt,

s már tavaszra vár mindenik.
Pedig hol van az még! Egyelőre havat
virágzik buzgón minden cseresznyeág,
éhes cinkék várnak a magra az ablak alatt,

s a fagy az üvegre monokróm ábrát rajzol.
Hosszan elnézem, miféle terv ez,
a tél a majdani tavasznak, nyárnak
indát, levelet, virágot tervez?

Mint kisded, a meleg paplan alatt
álommal alszik a mag. Fent nyújtózik az ág.
Lesz itt még kikelet. Színessé válik majd bennem is
az éppen letisztult, fehérré lett világ.

   2022. február 02.

A sérelmeit a hatalmasságon furfanggal megtorló népi 
figura nem csupán európai, de Kis-ázsiai népek folklór-
jában is előfordul. A Fazekas Mihály feldolgozása révén 
általunk ismert formához az alaptörténetet költőnk 
Moldovából, Csángóföldről hozta magával, ahol öt évig 
katonáskodott, csángó  vidéken is hetekig állomásozott. 
Fazekas tolla hegyén, persze, alakult a történet. A csángó 
meséből nyert inspirációt, az is jelzi, hogy csupán abban 
létezik a harmadik „visszafizetés” Fazekas Mihály által 
jegyzett formája, hogy egy segítő magát Ludas Matyinak 
vallva maga után csalja az úr testőrségét, így védtelenné, 
kiszolgáltatottá téve urukat Ludas Matyi igazságosztó 
akaratának.

Maga a költő eredeti magyar regének nevezi elbeszélő 
költeménye alcímében – Egy eredeti magyar rege négy 
levonásban –, s Faragó József néprajzkutató, aki a mesét 
gyűjtötte, úgy vélte – és a  mai irodalomtörténet is ezzel 
a felfogással ért egyet –, hogy a mű  eredeti változatát a 
moldvai csángó folklórban kell keresni.

 Ludas
(Csángó mese, lejegyezte: Faragó József)

Matyi, a ludas

Virág vagyok,
Kikerics,
Kikerics,

Bárhol vagyok,
Rám tekints,
Rám tekints,

S lásd bennem a
Kék eget,
Kék eget,

Mert már ő is
Nézeget,
Nézeget.

Patakcsörgés:
Kacagás,
Kacagás,

Életünk egy
Rohanás,
Rohanás,

Sziklák között,
Fák alatt,
Fák alatt,

Csiklandoznak
A halak,
A halak. 

Márton Károly versei

Virág vagyok Patak naplójából
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Akkor a caran megfogta a lúdat, ment haza.
– Nem árulom többet a ludat. Asszon, vágjad el! Vágjad el, 

készítsd meg, s együk meg!
Megették, s elment a városba a zsudekatoriába , s béadta a 

bojért a törvénbe. Tőt /telt/ ma, tőt hónap: eljött a csitácié , 
hogy menjen a törvénszékbe. Elhitatták, megtörvénezték, s a 
törvény úgy szakadott, úgy törvényezték meg, hogy ahány csa-
pot adott a bojér a carannak, annyi karbuncot adjon.

Akkor a carannak letették elejibe a három karbuncot. Akkor 
aszondta a carán e zsugyekatornak, hogy hogyan törvénezték, 
mert ő nem vette számát .

– Úgy törvényeztük: egy csap egy kerbunc.
– Akkor jó – aszondja.
– Né, elvettél három kerbuncot – mondja a carannak a 

zsugyekator.
Akkor a caran felvette a /három/ kerbuncot, s egy kerbuncot 

letett belőle.
– Úgy e törvény, ugye, hogy egy csap egy karbunc?
– Úgy.
Akkor a cerán letett egyet. Akkor nekiszökött e bojérnak, ő es 

vágott egy pofont, hogy a bojér átalment a fején még tízszer es.
Akkor a zsudekator aszmondta, hogy:
– Többet ne adj, nem szabad verekedni.
– Hát – aszondta – én csak egyet adtam, s ő adott hármat, de 

én többet nem adok.
De a bojér úgy elbetegedett, hogy ágyba fogott fekünni. Ő ha-

zament, odament egy más urasághoz, s szolgált, mennyit szol-
gált, hogy adjon neki egy rend gúnyát, doktorgúnyát. Ő nekifo-
gott, s elkezdte az úton:

– Doctor bun, doctor bun, doctor bun /jó doktor/! – Hogy ő 
jó doktor.

Akkor kifutott a kukonája , béfutott s mondta az urának, hogy:
– Van egy nagy doktor, jár az utcákon, vaj Angléból /Angliá-

ból/, vaj Amérikából, idegen országból. Hijjuk bé, hogy orvo-
soljon meg.

Akkor asszondta ez ura:
– Eredj, hívjad be, mert lehet, valamit üsmer, hogy megorvo-

soljon engemet.
Akkor e ceránnak meg volt porgolva /pergelve/ ed nad bot, 

somiából /somfából/. S bément, s valami csihán /csalán/ vót 
bétakarva egy párdiszuval , hogy ne lássa kukóna, mikor mene 
bé. Bément az úrhoz. Ez udvaron elkezdte:

– Maga ne jöjjen bé, mikor urusolom /orvosolom/ a bojért, 
hogy végezhessem el orvosolni, ne már inkurkáljon engemet.

Akkor ő bényitott a bojérhoz. Mint bényitott:
– Há isten áldjon meg!
Akkor a bojér bőgni fogott, hogy mét /miért/ eresztette bé a 

dudukája. De jakkor kivette je /a/ porgolt botot a hónya alól s 
nyesni fogta /kezdte/ a bojért zágyba /az ágyban/, verni fogta, 
verni s verni. Uruzsolta, míg az a sombot, a porgolt bot elsza-
kadozott a bojéron. Osztán utoján /végül/ megdörzsölte a bőrit, 
hol megverte csilyánnal /csalánnal/.

Akkor aszondta:
– Tudd meg, uraság, hogy még egy verést kell adjak!
Hol kiment ez ajtón, aszondta a dudukának:
– Még hadd el egy kicsit, ne menj bé, most bévette az orvos-

ságokat.
Majd megütötte dudukáját /a bojér/, mikor /az/ bément.
– Hát e tolvaj, e volt a ludassz! Aszondta, még kell adjon egy 

verészt!
Szirt /sírt/ a kukona, bőgött. Nekifogtak, s eladták a mosiét , 

zegészet, minden vagyonségot. Szekereket fogadtak sz elvették 
ez utat („şi-au luat drumul”=tükörfordítás románból – szerk.) 
ki Magyarországra. Ariergárda elöl , ávángárda hátul, flángárda 
szélein, őrzötték e bojért, hogy a ludas meg ne fogja, megtá-
madja.

Kellett menjenek át egy nagy hídon. Immá a bojért hagyjuk 
ott, közeledik a hídhou /hídhoz/. Csán, mit csán /csinál, amit 
csinál/, menegetett, de még nem ért a hídra (ravasz, mondhat-
ni: modern előadásmód, ahogyan a narrátor átvált az egyik cse-
lekményszálról a másikra – szerk.).

Caran elment, e ludass, s vett egy lovat, milyen nem volt sen-
kinek. Elment s keresett egy cigánt. Elkezdte cigánnak:

– Mikor odamész, állj meg e lóval a híd véginél túlfelől. Mi-
kor odaér ez ávántgárda, e bojér a hídhoz, mondjad, hogy: 
”Én vagyok a ludassz!” De te akkor a lovat úgy ereszd, hogy 
csillámpozzanak /szikrázzanak/ a bokái, hogy nehod téged el-
érjen az ávángárda, s tiéd lesz a ló.

Ő nekifogott: hajtani fogta /kezdte/ a lovat, de hajtani. Az 
áriergárda, ávángárda, flángárda mind e ló után futtak. Bojér 
ott maradott magára. Ő csak bé volt bújva, e ludasz, a híd alá. 
Akkor kijött a híd alól.

– No uram, hol az áriergárdája? Hol az őrözetje, met csak 
béjött a kezembe!

Akkor csak kivett egy porgolt botot, ütni kezdte a bojért.
– No, immá térjen vissza, mert többet soha magához nem 

ütök. Három csapot adott, azért kapott három verést. Soha, míg 
él, maga bűnetlen embert ne csapjon meg!

Elment e caran haza, s többet soha a bojér senkihez nem ütött.
Ha meg nem hóttak, ma is élnek.

Sós Imre a Ludas Matyi című film főszerepében
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Már ötvennégy éve ismerem ezt a fehérkötényes, ví-
zimadarat. Szinte hetente láttam a Szováta patak felett 
alacsonyan surranni a forrásvidék irányába, meg vissza. 
Tél közepén a jég alá bújt majd egy perc múlva kis hallal 
a csőrében felbukkant, kiálló kőre telepedett, s a hal el-
fogyasztása után énekelni kezdett a napsütésben.

Zömök termetű, rövid farkú, a hím és tojó hasonló szí-
nezetű. A fiatalok szürkésbarnák, torkuk fehér, begyük 
és alsótestük sűrűn foltozott. Messziről szinte feketének 
látszik, csak a  fehér begye és melle világít. Ha tovább 
akar szállni, mindig alacsonyan, a víz fölött halad. Moz-
dulatai emlékeztetnek az ökörszemére. Repülés közben 
„cit” vagy „szrit” hangot hallat. Éneke csicsergő, melybe 
füttyentő hangokat is vegyít, a dala kellemes.

Nem tűri a víz szennyezését; ilyen esetben csak a pa-
tak felső folyásánál bukik szint alá.

A párok már ősszel kialakulnak, a költési időszakban 
összetartanak. Élőhelyük a pataknak egyik szakasza. 
Ha több pár is kedveli azt a patakot, akkor nagyjából 
500 méterre helyezkednek el egymástól.

A fészekrakást március közepén elkezdik. Rendsze-
rint a patak, folyó közelében, a part rejtett gyökerei kö-
zött, sziklarepedésekben, zuhogó vízesések közelében 
építenek fészket. A hegyi, havasi környezetben bőven 
találnak mohát a fészek kialakításához. A bejáratot, 
kijáratot a fészek oldalában formálják. Vékony gyöke-
rekkel, növényi szálakkal is erősítik, szigetelik a fészket.

A tojó öt fehér tojást helyez a fészekbe, egyedül kotol. 
A hím hoz neki élelmet, de időnként a tojó kiszáll, s 
rövid ideig élelmet keres. Mindkettő kedveli a bolhará-
kokat, vízicsigákat és a tegzeslárvákat.

Nagy méretű faggyúmirigye van, és gondosan ápolja 
a tollait a mirigyéből sajtolt víztisztító faggyúval. A víz 
alatt, halászás-bogarászás közben segítségére van az át-
tetsző pislogóhártya, amit a szemei elé tud vonni.

Márton Béla

Vízirigó

Téli álom, 
avagy a testi-lelki egyensúly keresésének lépései

A tél beálltával számos nehézséggel találjuk szembe 
magunkat. Lemerülnek energiakészleteink, nem igazán 
tudjuk milyen módon töltsük újra ezeket. A napfény-
szegény periódus alatt gyakran előállnak a szezonális 
depresszió tünetei, a kilátástalanság, a kiégés veszélyei. 

Hogyan regenerálódjunk, és töltsük meg ezt az idő-
szakot a szervezet és a lelki egészség szempontjából tar-
talmasan?

Ha a regenerálódás szóra gondolunk, akkor mindig 
egy wellness-központ jut az eszünkbe, valamilyen forró 
gyógyfürdő, és sok-sok törölköző. Azonban ez olyan fe-
lületes pihenési és gyógyulási forma, amely pillanatnyi 
megoldásokat nyújt, és hosszútávon a belső egyensúly-
ra nincs hatással.

Alapvetően ezekben a hónapokban van lehetőségünk 
magunkkal foglalkozni, fokozottan összpontosítani a 
testi és lelki párhuzam kialakítására, ehhez azonban 
nem kell fürdőruha és törölköző sem. Ahhoz, hogy 
megtegyük az utat, amely a felfrissüléshez vezet, el-
sőként el kell fogadnunk azt, hogy emberek vagyunk, 
hogy ebben az időszakban kevesebb dolgot leszünk ké-
pesek véghez vinni, ellentétben más évszakokkal. 

Nagy Gabriella, jógaoktató szerint az a legfontosabb, 
hogy próbáljunk alkalmazkodni a körülményekhez, 
lassítsuk le az életritmusunkat, rövidítsük le a teendő-
ink listáját, pihenjünk többet, változtassunk az étkezési 
szokásainkon. A hideg évszak ellenére is töltsünk időt 
a természetben. A környezet ilyenkor újra képződik, 
ugyanígy nekünk embereknek is ezt az ciklust önisme-
rettel kell kitöltenünk. 

De milyen kézzel fogható lépéseket végezzünk, ame-
lyek hozzásegítenek a belső szimmetria megtalálásá-
hoz? 

Nem, itt sem a medence a kulcsszó! A jógaoktató 
szerint a korán ébredés, a szabadban töltött órák, az új 
receptek kipróbálása, valamint a meditáció hozzáse-
gíthetnek a mindennapi feltöltődéshez. De az is előre 
vihet, ha egy megszabott periódusra a digitális eszközö-
ket mellőzzük. Ilyenkor minden olyan tevékenység elő-
térbe kerülhet, amelyre addig nem igazán volt időnk. 
Leegyszerűsíthetjük az életünket, eldönthetjük mi az, 
ami a fejlődésünket szolgálja, és mi az, ami visszahúz. 

A testi-lelki egyensúlykeresés életünk során számos 
akadály elé állít bennünket, amivel meg kell küzde-
nünk. Ezekben a hónapokban lehetőségünk nyílik ma-
gunkkal foglalkozni, mérlegelni, lelkileg regenerálódni, 
és megkapni azt a fonalat, amelyet máskor a sűrű teen-
dői között elvesztettünk, de ezt nem egy wellness-hét-
végényi idő alatt tehetjük meg. 

Farkas Júlia.
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Mindig is viccesnek találtam, amikor a líceumi évek végén 
(még gyerekként) elvárták, hogy az életünket leginkább befo-
lyásoló döntéseket meghozzunk. Hirtelen el kell dönteni, hogy 
melyik területen tudod elképzelni magad, mint a társadalom 
hasznos tagja. Dönteni kell, hogy továbbtanulsz-e vagy sem. 

Ha igen, hol? Mit? „Tetszik a mérnöki, de románul van.. A jog 
szintén. Akkor menjünk marketingre! Nem jó, ott sokan van-
nak és hát a matekot is megkérik. Az infó nehéz, ahhoz hülye 
vagyok. Az orvosi meg 6+ év, hát az egy örökkévalóság! Akkor 
legyek fordító? Kommunikációs szakember?...” Szerintem min-
denki fejében hangzottak el hasonló gondolatok. Van akinek 
könnyű ez a döntés, de legtöbbünknek nehéz. 

SZISZ - szenések

Az  egyetemi életről

A város.
Az egyik legértékesebb dolog a diploma mellett az új barátok 

megismerése, hisz mi hoz jobban össze, mint egy Diáknap, Gólya-
tábor vagy stresszió? A nagyobb város pezsgőbb diákéletet és több 
lehetőséget is rejt magában. Egy idő után a nagyváros is kicsinek 
tűnik majd. Egy hónap távollét után hazavágyunk és pont azok a 
dolgok hiányoznak, amik miatt nem szeretjük a kisvárosokat. Nem 

ironikus? De olyan jó néha megállni..

Az oktatás.
Az egyetem egy olyan hely, ahol többnyire 

mindenki pofára esik, ami jegyek iránti el-
várásokat illeti. A bolyais, a tamásis, a dékás. 
Persze, vannak különbségek és meglátszik, 
hogy ki melyik középiskolában végzett, de 
cseppet sem ez a mérvadó. Egyes szakokon 
jobban érződik a különbség, míg másokon 
szinte észrevehetetlen. Ami a leglényege-
sebb ilyen téren az a hozzáállás. És persze 
a képesség, hogy leküzdjük a FOMO-t, na 
meg hogy ügyesen taktikázzuk ki a szesszi-
ót. Nem az iskola határoz.

Összességében gyerekek vagyunk akik 
felnőtteset játszanak, miközben élvezni 
próbáljuk a fiatalságunkat.

 Kincses Sarolta – elnök, Sz.I.Sz

Kisgyerekként könnyű volt 
megválaszolni a „Mi leszel, 
ha nagy leszel?” kérdést, mert 
nem ismertük a határainkat. 
A legvégén meghozunk egy 
döntést és imádkozunk, hogy 
a helyes úton folytassuk. Ha 
pedig kicsit is elbizonytala-
nodnánk, az egyetem garan-
táltan nem segít önbizalmunk 
fokozásában. De nem is azért 
megyünk oda, hogy az egón-
kat növeljük. 
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Segítségképpen, ha sízni tanulnál

A síléc az emberiség egyik legősibb találmánya, amelyet az 
Ázsiából vándorló nomád törzsek hoztak magukkal Európába, 
ahol először Skandináviában honosodott meg. Több évszáza-
don át azonban csak közlekedésre és vadászatra használták. 
Azonban a 19. század második felére eme eszköz használata a 
vetélkedés eszközévé kezdett válni. A síelés technikája és vele 
párhuzamosan a felszerelés formálódása lassú haladással dö-
cögött, ameddig a skandinávok el nem érték a tökéletes ered-
ményt. A skandinávok sportja hamar elterjedt Európában és 
számtalan országban a sportnak kialakított pályákon kezdtek el 
versenyezni. Ezek után már szinte követhetetlen tempóban fej-
lődött e sportág. Mára már a versenyzés mellett az alpesi sízés 
szabadidős sportként hatalmas népszerűségnek örvend. 

Természeti adottságai alapján Románia síparadicsom lehetne, 
hiszen az ország területének több mint 25 százalékát 800 méter-
nél magasabb hegyek teszik ki. Azonban ezen természeti adott-
ságok közel sincsenek kihasználva, mivel több olyan megye is 
található Romániában, ahol egyáltalán nincsenek lesiklópályák. 
Erdélyben viszont több sípálya is üzemel, amelyek eléggé nagy 
népszerűségnek örvendenek. 

Kisvárosunk Szováta lakói körében is nagy népszerűségnek 
örvend a sízés és a környező sípályák látogatása, ahol lehető-
ség van a haladó pályák mellett kezdő szinten is fejleszteni tu-
dásunk, kijelölt szakaszokon, oktatók segítségével. Logikusan 
érvelve akkor nevezhetünk valakit kezdőnek, ha a szándék meg 
van benne a tevékenység végrehajtásával kapcsolatban. Ahhoz, 
hogy jobban megértsük, mire van szükségünk, ha kezdőként 
úgy gondoljuk, hogy szeretnénk elsajátítani a sízés fortélyait, 

érdemes egy tapasztalt sízőt kér-
dezni arról, hogyan cselekedjünk. 

A 13 éves szovátai lakóst, Szász 
Martint kérdeztük meg arról, 
hogy mit is ajánl azoknak, akik 
most lépnek vagy be szeretnének 
lépni a sízés világába. Martinról 
tudni kell azt, hogy korával ellen-
tétben ő a Bogdan Ski Race egyet-
len leigazolt profi versenyzője. 
Elmondása szerint 3 éves korától 
kezdett el sízni édesapja Szász 
Csaba segítségével. Karriere so-
rán nagyon sok pályán megfordult 
már, de voltaképpen a környező 
sípályákat preferálta leginkább, 
ezek közül is főként a bogdáni 
sípályát, mert elmondása szerint 
ezen a pályán minden megtalálha-
tó, ami kihívássá teszi a sízést, és 
ez egyfajta belső élményt kölcsö-
nöz számára. Elmondása szerint 
a környező sípályák közül kez-
dőknek leginkább a Havas bucsini 

sípályát ajánlja, mert nehézségi szintje a kezdő síző számára is 
elfogadható és kellő szórakozási lehetőséget kínál. Kisvárosunk 
pályáját, a szovátai sípályát viszont inkább gyakorlott sízőknek 
javasolja, mivel a pálya piros besorolású, meredek és nehéz egy 
kezdő számára, de megfelelő kihívást nyújthat egy haladó síző 
számára. Viszont kiemelte, hogy az imént említett pályán fellel-
hető egy kis rész,  az úgynevezett „bébi pálya˝, mely alkalmas 
lehet kezdők számára, de általánosságban ez egy nehéz pálya. 
Martin kitért arra is, hogy mindenekelőtt a legfontosabb dolog 
az, hogy a felszerelés, amit magunkkal viszünk helytálló legyen. 
Kabát- és nadrágválasztásnál esetén főként síkompatibilist vá-
lasszunk, mert ezek nem fognak akadályozni a mozgásban és 
megfelelően tartják meg a hőt, ráadásul vízállóak is. Az aláöl-
tözet  is fontos, mert a pamut nedvszívó képessége kiváló, ezért 
könnyen megfázhatunk benne. Érdemes tehát egy technikai 
aláöltöző alsót és felsőt vásárolni, ami már több árkategóriában 
elérhető. A fej védelmére kifejezetten kiemelt szerepet kell for-
dítani, és a fejvédő sisak nélkül – véleménye szerint – nem érde-
mes elindulni, hiszen kezdőként a gyakori esés következtében 
komoly fejsérüléseket szerezhetünk. A síszemüveg viselését 
egyaránt ajánlja, mert véd bármiféle csapadéktól és zárt rend-
szerüknek köszönhetően egyáltalán nem párásodnak. Síléc vá-
lasztásakor a legfontosabb szempont a síléc hossza. Kezdőknek 
inkább érdemesebb körülbelül állig érő lécet választani, hiszen 
ez könnyen fordul, ami akkor jön jól, ha a kanyarodást tanul-
juk. A bakancsvásárlásnál felhívta a figyelmet arra, hogy ke-
rülni kell a kemény héjú cipőket, mert kényelmetlenné válik a 
sízés és szenvedni fogunk a láb fájdalmától. A bakancs kemény-
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ségét igazítsuk mindig a tudásunk szintjéhez. Ez nagyon fontos 
dolog. Elmondása szerint a fent említett pályák mindenikén 
van kölcsönző, ha esetleg nincsen felszerelésünk. A kölcsön-
zőben tartózkodó emberek segítséget nyújthatnak számunkra, 
bakancs- és lécválasztásban egyaránt. Martin segítségképpen 
azt is elmondta, hogy ahhoz, hogy helyesen sajátítsuk el a sízés 
fortélyait érdemes szakképesített oktatót keresni, mert csak ő 
tud kellőképpen felvilágosítani a sízés helyes szabályait illetően. 

A téli síszezonok lebonyolítása a hegyimentők nélkül szinte 
lehetetlen feladatnak bizonyulna. Városunk fiatal önkéntesek-
ből álló nonprofit-szervezete a Szovátai Hegyimentő Egyesület 
2008-ban alakult meg és jelen pillanatig is aktívan részt vesznek 
a balesetek következtében esetlegesen rászoruló személyek ellá-
tásában, és hozzájárulnak a környezet 
tisztán tartásához és a közösség jobbá 
tételéhez. Az egyesület fő feladatköré-
hez tartozik téli időszakban a Havas 
bucsini sípálya felügyelete, ahol hét-
köznap általában egy, de hétvégén há-
rom ember tartózkodik. Az egyesület 
elmondása szerint a pályán hétvégén 
megközelítőleg kétezer ember fordul 
meg, ezért fontos az éberség és a fe-
gyelem. Egy lehetséges baleset során 
elmondásuk szerint mindig fontos, 
hogy úrrá legyenek a helyzeten és sa-
ját testi épségüket megőrizve jussanak 
el a sérülthöz. Ezután állapotfelmérés 
következik, amely során megfigyelik, 
hogy az adott személy mennyire sé-
rült meg. Fontos mozzanata a men-
tésnek az, hogy mindig beszéljenek a 
sérülthöz, ezáltal is megnyugtatják őt 
és óvják a stresszhatástól. Felhívták 

a figyelmünket többek között arra is, hogy 
ha segélyhívást kezdeményezünk sérülés 
esetén, akkor fontos megemlíteni annak a 
személynek a nevét és telefonszámát, aki a 
hívást kezdeményezte. Másodsorban pon-
tosítani kell a földrajzi elhelyezkedésünk, 
végső soron pedig a sérült személyek számát 
pontosítani kell, hogy a hegyimentők tudják, 
hogy alapvetően mivel is állnak szemben. A 
helyszínen minden hegyimentő rendelkezik 
egy elsősegélynyújtó táskával, amelyekkel 
megfelelőképpen el tudják látni a sérültet. 
A legfontosabb dolog, hogy el tudják állítani 
az esetleges vérzéseket és a töréseket rögzíte-
ni tudják. Tehát a legfontosabb feladat, hogy 
stabilizálják a sérült állapotát, ameddig a 
mentőszolgálat kiér a helyszínre.  

Az életmentésen kívül a legfőbb feladat-
körük a síoktatás. A Szovátai Hegyimentő 
Egyesületnél több ember is rendelkezik 
síoktató képzéssel és ezáltal lehetőség van 

a Havas bucsini pályán kezdőknek sízést tanulni. Azonban a 
beszámolók szerint az igény olyan nagy, hogy csoportokat al-
kotva tartanak oktató órákat, mivel a bucsini sípálya a környék 
legforgalmasabb sípályája. A csapatok a felkészülés szintje sze-
rint csoportosulnak, felnőtt és gyerek egyaránt tartozhat egy 
csoportba, ahol a síléchasználat elsajátítását, a síléc rögzítését, 
levevését, a felvonó használatát és a lesiklás alapjait sajátítják el.

A téli szezon sportolás szempontjából egy nagyon jó kezdés 
kisgyerekek és felnőttek számára is. Erdélyben a síturizmus az 
utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ha pe-
dig valaki egy hétvégi sízős kirándulásra vágyik, akkor Szováta 
és környéke megfelelő választás lehet számára.

Koszta Csaba
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Januári számunkban a fröccsről osztottam meg e lap olvasó-
ival ismereteket, most pedig a – a további lapszámokban is – a 
borról valamint a kulturált borfogyasztásról sorolok el röviden 
néhány, idézetekkel bőven kiegészített tudnivalót.

Bevallom, azokra is gondolok, akik tévesen alkoholnak titu-
lálják és nem csupán elutasítják, de heves kirohanásokat tesz-
nek fogyasztóival szemben, de leginkább azokra, akik szeretik a 
bort, mert érzik, tudják, hogy több, mint egy bódító ital.

Nem kétséges, a bor tartalmaz alkoholt, de jóval több annál.
Olvasom, hogy „A bor élvezetének kezdete teljesen elvész az 

őskor homályában” (Herczeg Ágnes: A borfogyasztás kultúrá-
ja), s nem tudok nem jövendölni, hogy a bor élvezete kitart az 
emberiség létezésének végéig. 

„... végül is ketten maradnak, Isten és a bor.” – írta Hamvas 
Béla A bor filozófiájában. Ugyanott olvassuk:

„Utazásaim egyik  legfőbb  tapasztalata  volt,  hogy  van  bor-
ország  és  van  pálinka-ország. Eszerint  van  bornép  és  pálin-
kanép.  A  bornépek  geniálisak;  a  pálinkanépek,  ha  nem  is  
mind ateisták, de legalábbis hajlanak a bálványimádásra.
 A nagy bornépek a görögök, a dalmátok, a spanyolok, az et-
ruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a franciák és a ma-
gyarok. Ezeknek a népeknek ritkán vannak úgynevezett világ-
történeti  becsvágyaik; nem vették fejükbe, hogy a 
többi népeket megváltsák, ha kell, puskatussal. A bor az abszt-
rakciótól megóvja őket. A bornépek nem világtörténeti, hanem 
aranykori hagyományban élnek. Ez a magatartás a bor egyik  
leglényegesebb  alkotóelemének,  az  idillolajnak  következmé-
nye.  A  bor-országok  és  a borvidékek mind idillikusak. Sétálj 
az arácsi és a csopaki szőlőkben, menj fel a Badacsonyra vagy a 
Szentgyörgy hegyre, a Somlóról nem is szólva, barangolj a kis-
kőrösi vagy a csengődi kertek között, és minderről kétségtelen 
tapasztalatot fogsz tudni szerezni. A szőlőtáblák között lágy  fü-
ves  utak,  mint  csendes  patakok  folydogálnak.
  A  pincék  bejárata  előtt  hatalmas  diófa, még  a  legforróbb  
nyárban  is  hűs.  Olyan  helyek,  hogy  az  ember  bárhol  meg-
állna,  leülne, letelepedne,  s  azt  mondaná:  itt  maradok.  S  
esetleg anélkül,  hogy  észrevenné,  ott  érné  el  a halál.”

„A víz az őselem. Először a víz borrá változik; másod-
szor a bor vérré változik. A víz az anyag, a bor a lélek, a vér 
a szellem, Az anyagból lélek, a lélekből szellem, ez a dupla 
transzszubsztanciáció, amelyet itt a földön át kell élnünk. En-
nek a komoly és nagy lételhatározó tevékenységnek megfelelő 
külsőségek között kell megtörténnie.” – fogalmaz Hamvas, de 
ugyanott ezzel folytatja: „A borivásnak csak egyetlen törvénye 
van: inni. Bárhol, bármikor, bárhogyan. De az emberben fel kell 
ébrednie az ösztönnek, hogy ennek az ivásnak méltóságot ad-
jon, s ez veti fel a kérdést: hogyan?”

A kulturált borfogyasztásnak az egyik legfontosabb eleme a 
bor megfelelő tálalása és kínálása. A teljesebb borélmény meg-
tapasztalásához szükséges néhány részletre odafigyelnünk.

Az első és legfontosabb részlet, hogy jó bort fogyasszunk! Le-
hetünk hűségesek valamely borhoz, vagy indulhatunk izgalmas 
túrára a borfajták közé, de alapvető követelményünk egy minő-
ségi szint legyen!

Aztán érdemes odafigyelni a bor hőmérsékletére. A külön-
böző típusú borok más és más hőmérsékleten adják a legjobb 
formájukat, azaz mutatják leginkább íz- és aromavilágukat. A 
fehérboroknál és a rozéknál a 8 °C és 10–12 °C közötti, a vörös-
boroknál a 16–18 °C körüli az optimális hőmérséklet. Az idő-
sebb vörösborokat érdemes a kibontás után a poharakban egy 
kicsit (10-20 percig) szellőztetni, az igazán idős és testes boro-
kat pedig dekantálni, azaz egy öblös hasú, keskeny szájú üvegbe 
lassan tölteni. A bornak a levegővel való érintkezése elősegíti az 
illatok, aromák felszabadulását.

A pohár milyensége, mérete is nagyon fontos. Az ideális bo-
rospohár vékony üveg, kelyhe tulipánalakú (lásd a fenti képen). 
A pohár öblössége hozzájárul a borban lévő illatok felszaba-
dításához, de a szűkülő szájrész koncentrálja a felszabadult il-
latanyagot. A bor kitöltésekor mindig figyeljünk arra, hogy ne 
töltsük tele a poharat. Úgy a legpraktikusabb és a legelegánsabb, 
ha körülbelül a pohár egyharmadáig töltünk. Ez általában az a 
rész, ahol a legszélesebb.

Nem csupán az elegancia okán fogjuk a poharat a vékony nyak-
nál, de azért is, hogy kezünkkel ne melegítsük fel a poharat, s 
nyilván a benne lévő bort.                                                        – nos –

Isten és a bor


