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Molnos Ferenc

Szép város

Teljében a nyár. Égető tüzével, hűsítő vizével. 
Az utakon autóáradat. Ismét emberhad özön-
lötte el a fürdőtelepet, mert most van a legfőbb 
ideje fürdésnek, pihenésnek, kikapcsolódás-
nak, feltöltődésnek. Aki nem ment el távoli 
tengerekre, az ide jött, vagy ide jön majd, mert 
szereti azt, amiről mástól hallott, vagy amit 
már maga is egyszer vagy többször megtapasz-
talt, azt, amit itt találhat.

A fővárosból jött, helyi látnivalókat kereső 
házaspárt igazítottunk el még tavasszal az er-
dőben a kilátótorony felé, majd együtt men-
tünk sóhegyet nézni, s közben hallgattuk, 
mint áradoznak nem csupán arról, amivel a 
természet bőséggel áldotta meg fürdővárosun-
kat – tavakkal, hegyekkel, erdőkkel –, de arról 
is, amit mindehhez a szovátaiak szorgalmas 
munkával és jó ízléssel hozzátettek. „Még az 
erdőben is rend és tisztaság van. Sokfelé jár-
tunk ebben az országban, de ilyent sehol nem 
láttunk.” – mondták a kövezett sétányon ha-
ladva. Miközben büszkeség töltött el, én meg 
izgultam, hogy ne csalatkozzanak, ha eddig 
nem, most már meg ne pillantsunk egyetlen 
eldobott flakont, energiaitalos vagy sörös do-
bozt, kiürült csipsztasakot, tenyérnyi papírda-
rabot útvonalunk mentén. Szerencsém volt. 

Ritka pillanat, mert azért akad akár helybéli 
is, vendég meg pláné, aki szívesen kiejt a kezé-
ből bármit, amire már nincs szüksége. Akad az 
is, aki nagy-nagy igyekezettel megrongál bár-
mit, ami útjába kerül. Hadd maradjon nyoma, 
hogy erre járt!

Minél nagyobb embertömeg kavarog az ut-
cákon, sétányokon, erdei ösvényeken, annál 
inkább elhull a szemét, s van rongálás itt is, de 
szemetet felszedik, és megjavítják azt, amit kell.

(folytatás a 4. oldalon)



Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

Városházi anyakönyvi adatok

88/15.06.2022. sz. Határozat – Szováta Város helyi költség-
vetésének módosításáról;

89/15.06.2022. sz. Határozat – Szováta-Nyárád kórház vizsga-
módszertanának a gazdasági vezető (számviteli/pénzügyi) és orvosi 
igazgató munkakör betöltésére valamint a helyi önkormányzat kép-
viselőinek a vizsgabizottságba való kijelölésének a jóváhagyásáról;

90/15.06.2022. sz. Határozat – „A Nicolae Bălcescu, utca 
vízellátása” beruházás technikai-pénzügyi dokumentációjá-
nak elfogadásáról;

91/15.06.2022. sz. Határozat – „Háztartási  csatornahálózat 
a szovátai Sebesd utcában”, című beruházás műszaki és gazda-
sági mutatóinak jóváhagyásáról;

92/15.06.2022. sz. Határozat – a „Vízellátás, a szovátai 
Sebesd utcában”, című beruházás műszaki és gazdasági muta-
tóinak jóváhagyásáról;

93/15.06.2022. sz. Határozat – „Kisállomás utcai parkoló-
helyek területi fejlesztése”, című beruházás műszaki és gazda-
sági mutatóinak jóváhagyásáról;

94/15.06.2022. sz. Határozat – Szováta Polgármestere szak-
szolgálata személyzeti diagramja változtatásának jóváhagyásáról.

95/30.06.2022. sz. Határozat – a Szováta-Nyárád Kórház 
státusjegyzékének jóváhagyásról;

96/30.06.2022. sz. Határozat – a tanárok útiköltségeinek el-
számolási jóváhagyásáról a „Domokos Kázmér” Technológiai 
Líceumban és az „S. Illyés Lajos” Gimnáziumon belül;
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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

97/30.06.2022. sz. Határozat – a 51386 telekkönyvi szám-
mal bejegyzett ingatlan Szováta város köztulajdonából a város 
magántulajdonába történő átadásáról;

98/30.06.2022. sz. Határozat – Szováta Város területén ta-
lálható egyes ingatlanok telekkönyvbe történő bejegyzéséhez 
szükséges topo-kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról;

99/30.06.2022. sz. Határozat – a kulturális projektek vissza 
nem térítendő támogatásának jóváhagyásáról 2022-es évre;

100/30.06.2022. sz. Határozat – egy nemzetközi művészi 
alkotótábor megszervezésének jóváhagyásáról;

101/30.06.2022. sz. Határozat – egy gyermekcsoport elkül-
déséről a magyarországi Tata testvérvárosba;

102/30.06.2022. sz. Határozat – Szováta város közterületi 
parkolóinak szabályzatáról szóló 2017/56 számú tanácshatá-
rozat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról;

103/30.06.2022. sz. Határozat – Szováta Város és a Hungalibri 
Kiadó közötti szerződés megkötésének jóváhagyásáról;

104/30.06.2022. sz. Határozat – a Kisállomás utcában talál-
ható, 56394 telekkönyvi számmal bejegyzett ingatlan – 4.600 
n.m. belterülettel –, Szováta Város magántulajdonába történő 
bejegyzéséről, valamint ezt követően magántulajdonból köz-
tulajdonba történő átadásáról;

105/30.06.2022. sz. Határozat – a Nemzeti Beruházási Vállala-
ton keresztül történő „Közepes nagyságú bölcsöde” építéséről szóló 
2022/29-es számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról;  

Bejelentett újszülöttek: 
Maier Szófia 

(szülei: Maier Zsolt és Orbán Éva);
Tóth Gabriella

(szülei: Tóth Levente és Tóth Imola);
Gábor Lajos

(szülei: Gábor lajos és Gábor Mândra);
Szőke Ábel

(szülei: Szőke Jenő és Szőke Csilla);
Demeter Dániel

(szülei: Demeter András és Kádár Angella);
Oláh Dániel

(szülei: Oláh Levente és Oláh Anita);
Salat Gréta

(szülei: Salat András és Salat Barbara);
Fülöp Zsanett

(szülei: Fülöp József és Fülöp Vilma Anikó);
Görög István Vajk

(szülei: Görög István és Görög Erzsébet);
Balázs Oldal Márk 

(szülei: Balázs OldalRóbert és Nagy Mónika);

Házasságot kötöttek: 

Kálmán Zsolt (Parajdi út 60 szám) – 
Fülöp Erika Boglárka (Parajd);

Câmpean Ciprian Octavian (Kolozsvár) – 
Suciu Mădălina Cristina (Szarvas utca 11 sz,);

Lázár László (Hársfa utca 15 szám) – 
Gyepesi Hajnalka (Szolokma);

Suciu Ioan (Hosszú utca 57B szám) – 
Kovács Gyöngyvér (Farkaslaka);

Elhunytak: 

Fülöp Sándor (sz. 1942) – Felsősófalva;
Gáll Jolán (sz. 1942) – N. Balcescu u 11A;
Mátyus László (sz. 1932) – Pacsirta u. 2;
Madaras Adalbert (sz. 1937) – Akác u. 46;
Koszta Adalbert (sz. 1935) – Eminescu I1/11;
Jakab Gyöngyvér (sz. 1961) – Petőfi N2/2;



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro
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Hotărârea nr. 88/15.06.2022 – cu privire la aprobarea recti-
ficării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022;

Hotărârea nr. 89/15.06.2022 – privind aprobarea meto-
dologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director financiar – contabil și director 
medical, din cadrul comitetului director al Spitalului Sovata-
Niraj și desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice loca-
le, care să facă parte din comisia de concurs, respectiv comisia 
de soluţionare a contestaţiilor.

Hotărârea nr. 90/15.06.2022 – cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economici pentru investiția „Alimen-
tare cu apă, strada Nicolae Bălcescu, oraș Sovata, jud. Mureș”.

Hotărârea nr. 91/15.06.2022 – cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economici pentru investiția„Rețea ca-
nalizare menajeră, strada Sebeșului, oraș Sovata, jud. Mureș 
-etapa I ”

Hotărârea nr. 92/15.06.2022 – cu privire la apro-
barea documentației tehnico-economici pentru 
investiția„Alimentare cu apă, strada Sebeșului, oraș Sovata, 
jud. Mureș”.

Hotărârea nr. 93/15.06.2022 – cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-economici pentru investiția„Lucrări 
de amenajare loc de parcări în str. Gara Mică”.

Hotărârea nr. 94/15.06.2022 –cu privire la aprobarea mo-
dificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Sovata.

Hotărârea nr.95/30.06.2022 – cu privire la aprobarea statu-
lui de funcții al Spitalului Sovata-Niraj.

Hotărârea nr.96/30.06.2022 – privind aprobarea decontării 
cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Li-
ceului Tehnologic „Domokos Kázmér” și Şcoala Gimnazială 
„S.Illyés Lajos” Sovata.

Hotărârea nr.97/30.06.2022 – cu privire la trecerea 

Hotărârile  Consiliului Local

suprafeței de teren înscris în C.F.51386 Sovata din domeniul 
public, în domeniul privat al Orașului Sovata.

Hotărârea nr.98/30.06.2022 – cu privire la aprobarea 
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară 
a unor terenuri situate în Orașul Sovata.

Hotărârea nr.99/30.06.2022 – cu privire la aprobarea acor-
dării unor subvenții nerambursabile pentru proiecte cultura-
le.

Hotărârea nr.100/30.06.2022 – cu privire la aprobarea or-
ganizării de către UAT Oraș Sovata a evenimentului „Tabără 
internațională de creație artistică pentru copii”.

Hotărârea nr.101/30.06.2022 – cu privire la aprobarea tri-
miterii unui grup în localitatea înfrățită Tata, Ungaria.

Hotărârea nr.102/30.06.2022 – cu privire la modificarea 
și completarea Regulamentului de administrare a parcări-
lor publice de pe raza Orașului Sovata, aprobat prin H.C.L. 
nr.56/25.05.2017.

Hotărârea nr.103/30.06.2022 – cu privire la aprobarea în-
cheierii unui Contract de comodat între UAT Oraș Sovata și 
Hungalibri S.R.L.

Hotărârea nr.104/30.06.2022 – cu privire la atestarea 
apartenenţei la domeniul privat al orașului Sovata, a imobi-
lului -teren- situat în orașul Sovata, str. Gara Mică nr.20, în 
suprafață de 4.600 m.p., înscris în C.F.56394-Sovata și trece-
rea în domeniul public al orașului Sovata.

Hotărârea nr.105/30.06.2022 – cu privire la modificarea și 
completarea H.C.L nr.29/31.03.2022 privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a am-
plasamentului și asigurarea condițiilor în vederea execută-
rii obiectivului de investiţii „Construire creșă medie, orașul 
Sovata, județul Mureș.

Strada Gara Mică așteaptă 
localnicii și turiștii într-o 
formă mai organizată.

Am creat locuri de parca-
re pentru ca turiștii sosiți la 
mocăniță, să poată parca în 
mod corespunzător. 

Totodată este asfaltat 
drumul care merge dinspre 
cartierul Petőfi Sándor 
până la Sala Sporturilor. 
Prin acest demers am cre-
at o nouă stradă pietonală, 
pe care pot folosi copi-
ii și adulții în condiții de 
siguranță.
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(folytatás az 1. oldalról)
Mindezt teszik, mert meg van szervezve. Teszik azt, tudva, 

hogy egyik eldobott tárgy mellé könnyen kerül a másik, mintha 
csak vonzaná azt, ám a rend és tisztaság vissza fog megannyi 
dobásra lendülni akaró kezet.

Mások mondják – nagyon sokan –, hogy nagyon szép Szováta, 
hát hinnünk kell! A rendezett utcák látványa, a csinos épületek, 
a sok-sok virág mondatja ezt. A Rózsák útja valóban rózsák útja 
már. Ezt az is érzékeli, aki az utcanévről mit sem tud.

Mennyi rózsatő, mennyi munka kell ehhez! Mennyi figyelem, 
hozzáértés, szeretet! Mert szép várost akarunk, szerethető, ren-
dezett, virágos várost akarunk. Mert nem csak a fürdőtelepről 
és nem csak rózsákról van szó, hanem egy belső igényről, hogy 
szebbé tegyük környezetünket, szebbé tegyük településünket, 
azért, hogy jól érezzük magunkat benne. No meg azért, hogy 
mások számára is vonzó legyen.                                    – molnos –
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Ha megkérdezik, szerintem mi az ami mélységesen elmaradott 
és évtizedek óta egyre romló képet mutatott ebben az országban, 
elsők közt ugrik be nekem a vasút. A vasút országszerte rossz – 
már ahol van. A Kárpátokon innen jószerint az a vasúthálózat 
van, ami már száz év előtt is volt, csak sokkal rosszabb állapotban. 
Nagyapám még telente az erdőn „sípert” – nagyanyám így mondta 
– azaz slippert, magyarul vasúti talpfát faragott. Nem tudom, Vár-
mező felé éppen nem azokon is kattog manapság a nosztalgia vo-
nat? Állapotukat látva, lehetnek azok is százévesek. De nincs rájuk 
írva, mikor faragták, csak az idő írt bizonyos jeleket arra vonatko-
zóan, hogy hosszú már a szolgálati idő. A sínekre viszont ráírták, 
hogy „Diósgyőr”, és ebből sejthető, hogy ahol az van, azt 1915-ben 
rakták le Magyarországon. Azóta oda-vissza sokszor átfutott rajta 
a kicsi vonat, emberrel vagy fával megrakottan, s bizony átfutott 
rajta az országhatár is. Száz éve múlt, hogy korhad a talpfa, vásik a 
sín, s mi kevésbé ellenálló, az már az enyészeté.

Országszerte omlik a bakterházak oldalán a vakolat, beáznak 
a tetők, majd  a kidűlő falak tégláit is széthordják. Előbb járato-
kat, aztán szárnyvasutakat számolnak fel mindenfelé. Nagyvá-
rosok még használatban lévő állomásain is csak a szutyok, csak 
a romlás látható. Siralmas a látványuk, fojtó a levegőjük is. Hát 
akkor mi lehet a végeken, s mi a keskenyvágányún!

Pedig az állomás kapuja a településnek. A vonattal érkező, azt 
látva alkot első véleményt róla. és ha az első vélemény lesújtó, 
az már nehezen változik kellemesre. 

A véleményformálás szempontjából, most nekünk jó, hogy vo-
nat nem hoz turistát a nagyállomásra, de pechünkre a kisállo-

másra se. Pedig ott a keskenyvágányú szerelvényből jó érzéssel 
szállhatna ki. A város rendbe tette, felújította a maga részét, s a 
nosztalgia járatot működtető vállalkozó a magáét. Gratula mind-
kettőnek! A város aszfaltozott, járdát épített, korszerű, automatás 
parkolót biztosít a vonatozók autóinak. A vállalkozó szemet gyö-
nyörködtetőre újjávarázsolta az épületeket. Öröm látni. Öröm 
csak úgy arra sétálni annak is, aki nem szándékozik vonatozni. 
Öröm végigmenni a vasút nyomvonalán a kisállomás és a Hársfa 
utca között kialakított frissen aszfaltozott sétányon. 

Az S. Illyés Lajos Gimnázium diákjai jó része iskolaidőben itt 
közlekedik naponta. Autóval is ide hozzák őket a szülők, s az-
tán itt van a sportcsarnok, az új bölcsőde-óvoda közös épülete. 
Mögéjük egy uszodát (már jóváhagyta a beruházást a kormány) 
illetve egy különálló bölcsődét terveztek. Kellett hát ez a rend-
betétel is.                                                                            – molnos –

Megszépült a kisállomás és környéke
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„Bee Green” környezetvédelmi témájú táborok a Sóvidék-Hegyalja Leader szervezésében

beszámolóSzovátai Hírmondó, 219. szám 2022. július

A Sóvidék-Hegyalja Leader 
munkaszervezete idén nyáron 
első alkalommal szervezett 
meg két környezetvédelmi 
témájú nyári tábort. A tá-
bor résztvevői a Sóvidék és 
Hegyalja térségekben tanuló 
diákok, akik résztvettek, azaz 
beneveztek a Leader által 
meghirdetett ZÖLD TÉRKÉP 
iskolai versenybe. A verseny 
a térség természeti értékei-
nek a felkutatására irányult. 
A tanulók csapatokat alkotva 
neveztek be a versenybe és 
úgy küldték el a szervezők-
nek a munkájukat. Minden 
résztvevő csapat, aki dolgo-

zott ezeken a projekteken 
részt vett a táborokban. A 
beküldött munkák között 
vannak hanganyagok, ppt 
bemutatók, online plat-
formokon készített anya-
gok, lapbook változatok. 
Minden diák az őt körül-
vevő természeti értékek-
ről, kincsekről készített 
beszámolót: pl. Medve-tó, 
Sóhegyek, Sószoros, Csi-
ga-domb, Csorgókő víz-
esés, települések patakai, 
nárciszmező, stb. 

Az első tábor június 
13-16 közötti időszak-
ban volt megszervezve 

Zeteváralján, ahová a sóvidéki iskolák gyerekei 
mentek kísérő tanárok társaságában, ugyan-
akkor a G10-Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési 
Munkacsoportja ugyancsak tanulók és pedagó-
gusok kíséretében csatlakozott Gyergyó régió 
iskoláiból. 

A táborban a gyerekek részt vettek környezet-
védelmi témájú előadásokon, gyalogtúra volt 
szervezve a helyi nevezetességekhez, biciklis 
programokon vettek részt, bemutatták a Zöld 
térkép felhívásuk anyagait.  Szováta, Parajd, 
Alsó- és Felsősófalva, Korond, Oroszhegy, 
Székelyszentkirály iskoláinak gyerekei vettek 
részt a táboron a gyergyói tanulókkal.  A prog-
ramok közösen voltak szervezve, hogy ezáltal 
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is a két térség diákjai megismerjék egymást és megismerjék 
egymás természeti adottságait is. Zeta várához szervezett 
gyalogtúrán a gyerekek környezetvédelmi szakember irá-
nyításával mentek végig  a tanösvényen, ahol a terepen ta-
lálható növény- és állatfajokról tájékoztatást kaptak, nyom-
felismerést gyakorolták terepen, hogy a későbbiekben is jól 
tájékozódjanak. Hulladékgazdálkodásról tartottak a szerve-
zők több előadást a tanulók számára, kiemelve a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát. Az oktatók igyekeztek minél 
interaktívabban bevonni a tanulókat a szelektív hulladék-
gyűjtés helyes módjára. A programok között szerepelt még 
két tanulmányi kirándulás is, a Cekendi Hulladéklerakóhoz, 
valamint az Ivói Vadasparkhoz.

A második tábor Borzonton volt megszervezve, június 
20-23 között. Erre a táborra a Hegyalja térség iskoláinak a 
tanulói voltak ugyancsak kísérő tanárok társaságában: Szé-
kelyvarság, Zetelaka, Fenyéd, Máréfalva, Farkaslaka és Szé-
kelyszentlélek iskolákból.  Tanulmányi látogatáson vettek 
részt a diákok a gyergyóremetei Regionális Hulladéklerakó 
Központnál, gyalog- és biciklitúrákon a Borzonti Nyíres 
természetvédelmi területeken, madárvilágot figyeltek, kör-
nyezeti nevelés játékokat ismertettek meg a gyerekekkel a 
szervezők. Mindkét táborban környezetvédelmi szakem-
berek adták tudásukat a megfelelő és szakszerű programok 
szervezésében, irányításában, több mint 70 diáknak.

A táborokat a szervezők, a Sóvidék-Hegyalja Helyi Akció-
csoport Egyesület, a M19.3- as intézkedés a Leaderek közöt-
ti együttműködés pályázata keretén belül támogatta a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) keretén belül. 

E pályázat keretén belül a Sóvidék-Hegyalja térség 14 is-
kolájában a 2021-2022 -es tanévben 1140 diák részesült 
környezetnevelési oktatásban, valamint 524 diáknak volt 
oktatva biztonságos kerékpárokatatás, úgy elméletben, mint 
gyakorlatban is.

László Edit
projektfelelős

Kőrispataki élménybeszámoló

Minket pedagógusokat folyamatosan foglalkoztat, hogy mi-
lyen élményeket nyújtsunk a gyerekeknek, hiszen tudjuk, hogy 
az élmény maradandó nyomokat hagy a kisgyerekek lelkében. 
Azt szeretnénk, ha nemcsak úgy eltelnének az óvodás évek, ha-
nem sok sok maradandó élmény szolgálna útravalóul a gyere-
keknek, ha majd nagyobbak lesznek.

 Pár év kihagyás után alig vártuk, hogy végre felkerekedjünk, 
és közösen kiránduljunk. A választásunk Kőrispatakra esett,  
hiszen tudtuk, hogy ideális a kisgyerekek számára.

 A döntő érvek, amiért ezt a helyszínt választottuk: a viszony-
lag rövid távolság, a gyerekek biztonsága, meg az itt ajánlott 
programok sokszínűsége voltak. 

A szervezési feladatok megoldása után, végre eljött a nap, jú-
nius 8.- a, amikor a szakadáti ovisok, Waldorf- csoportos ovi-
sok, valamint a 3- as Óvoda gyerekei, izgalommal vágtunk neki 
a nagy kalandnak. 

Az izgalom, látható volt a gyerekek arcán, amikor buszra ül-
tünk, és elindultunk.

Folyamatos énekszó mellett utaztunk, közben pedig az abla-
kon keresztül fedeztük fel az elénk táruló szépségeket.

A bözödi tó látványa arra késztette a gyerekeket, hogy elme-
séljék már meglévő tudásukat és örömmel tapasztaltuk, hogy 
sok gyereknek már volt evvel kapcsolatos tudása, hogy a szülők 
mesélnek nekik. Az út nagyon gyorsan eltelt, mire felocsúd-
tunk, már meg is érkeztünk.                   (folytatás a 8. oldalon)
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Lajos bácsi, a kőrispataki múzeum üzemeltetője, ismertette 
velünk a programot, aminek első állomása, hogy végig jártuk 
az utat, amely által a búzából kenyér lesz.

 A gyerekek látták, tapasztalatokat szereztek arról, hogy mi-
lyen hosszú utat kell megtennie a búzának, amíg kenyér lesz 
belőle. Megnéztük az óriási raktárat, utaztunk a lifttel, amivel 
régen a búzát szállították az emeletre, megnéztük, a gépeket, 
amelyekkel megtisztították a búzát, valamint megismerhettük a 
búza örlésének folyamatát.

A végszó, hogy ,,Látjátok gyerekek mennyit kell dolgozni amíg 
a kenyeret előteremtjük, ezért nagyon vigyázzatok, és becsüljé-
tek meg” minden kisgyerek szívében, 
lelkében elraktározódott. 

A második állomás a csodakút, 
amelynek vizét megkóstolhattuk, és 
felfrissültünk, megfiatalodtunk.

 Ezután kocsival jártuk végig a fa-
lut, és azt is megnéztük, hogy hogyan 
szedik ki a friss, ropogós cipókat a ke-
mencéből, és verik meg. 

Megkóstoltuk a ,,biochipset”, ami 
úgy tűnt nagyon finom, hiszen a gye-
rekek mind megették, egy szem sem 
maradt az asztalon. 

Ezek után mindenki megkapta a friss, 
ropogós cipóját, amit haza vihetett, és 
otthon fogyaszthatta el szüleivel. 

A szabad játékra is nyílt lehetőség, 
hiszen jól felszerelt udvar várta a gyere-
keket: különféle hinták, csúszda, labda, 
meg jó nagy tér állt a rendelkezésünkre.

Elröpült az idő, amikor a szekér utá-
nunk jött, láttuk a csalódottságot a gye-

rekek arcán, hogy jó lenne még maradni.
Utolsó állomás, maga a szalmaka-

lap múzeum volt. A gyerekek rácso-
dálkozhattak, hogy hogyan is készül 
a szalmakalap, ismereteket szereztek 
arról, hogy mennyi mindenre szol-
gálhat,  melyik kalapot ki használta, 
és hogy minden kalap a viselőjéről is 
elárul bizonyos dolgokat.

 Az itt tartott előadással Lajos bá-
csi lenyűgözte a kis érdeklődőket. A 
gyermeki kíváncsiság előjött a gyere-
kekből, abból is látszott, hogy érdekli 
őket a dolog, hogy kérdéseket is tettek 
fel, amire persze Lajos bácsi készség-
gel válaszolt. 

Mondókáztunk, énekeltünk, és nem 
utolsó sorban most már minden gye-
rek tudja, hogy ,,Mikor van ideje a 
szalmakalapnak?”.

Köszönjük a szülőknek, hogy part-
nerek voltak ebben a tevékenységben, 

hogy nem sajnálták az anyagiakat, hogy megbíztak bennünk, és 
ránk merték bízni a gyerekeket, valamint hálásan köszönjük Kiss 
Ferenc alpolgármester úrnak, és az ,,S. Illyés Lajos” Általános Is-
kola vezetőségének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola-
buszt, hogy az anyagi teher ami a szülőkre hárul az kisebb legyen. 

Végezetül köszönetet mondunk azért is, hogy minden kis-
gyerek megkóstolhatta a sóváradi házi fagylaltot, a fagylaltozó 
üzemeltetőinek jóvoltából.

Reméljük, hogy mindezekért cserébe, sikerült egy feledhetet-
len napot ajándékozni a gyerekeknek.

 Fülöp Andrea óvónő

 (folytatás a 7. oldalról)
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A NEM ÉRTÉS ZŰRZAVARA
2005-ben alakult városunk 

díszpolgára, grafikusa Kusztos 
Endre, a Magyar Képzőmű-
vészeti Akadémiai tagja után 
elnevezett képzőművészeti 
egyesület. Alapítói, városunk 
neves képzőművészei kezde-
ményezéséből született, cél-
kitűzéseinek megvalósítása az 
Ő vállukon nyugszik.

Alapító tagként sánta Csaba 
szobrászművész kezdemé-
nyezte egy kiállítás sorozat 
elindítását, melynek célja 
hazavárni-hazahívni hazánk 
elszármazott fiait: olyan képzőművészeket, akik itt, Erdélyben 
tanultak, indultak pályájukon, s melynek bizonyos szakaszai 
a nagy idegenbe vezették Őket. Első körben Altneder Péter 
és Daradics Árpád kiállítására került sor, melynek helyszíne a 
Kusztos Endre Emlékház és Képzőművészeti Galéria. A meg-
nyitóra 2022 május 1., vasárnap 17.00 kezdettel került sor, a ki-
állítás május 25-ig volt megtekinthető. A kiállítást megnyitotta 
Ungvári-Zrinyi Kata művésztörténész, kurátora  Sánta Csaba 
szobrászművész.

A kiállítás a Magyar Kormány támogatásával valósult meg, 
melyet a Kusztos Endre Képzőművészeti Egyesület nyert el a 
Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltségén keresztül. Ezúton is 
köszönetet mondunk a támogatásért és kérjük a tisztelt támo-
gatót, tartson meg minket, egyesületünket szíves jóindulatában. 

A megnyitón Ungvári-Zrinyi Kata művésztörténész mutatta 
be a kiállítókat és a kiállított műveket:

Mindkét művész ugyanazt - illetve hasonló dolgokat közelít 
meg, különböző nézőpontokból, de valahogy mégis hasonló 
következtetésekre jutva. Ez a téma a média- és populáris kul-
túra, az információs robbanás utáni, globálisan összekapcsolt 
világ, a kibertér és a hibrid valóságok nyomában hagyott értel-
mezési zűrzavar.

Az az emberi agy, amely a fiktív valóságokat, a fake news-t 
nem tudja megkülönböztetni a valóságtól és  nemcsak hogy a 
filmeket, de a virtuális környezetet is ugyanúgy reagálja le, mint 
a valós élményeket, valóban zűrzavarként élheti meg a ma vilá-
gát. A nemértés zűrzavara bizonyos szempontból rendetlenség, 
ugyanakkor az a helyzet, amikor dolgokat nem értünk, hat a 
kreativitásunkra is és új formákat szülhet. Daradics és Altneder 
a mémek kortárs útját követik végig, kétfajta megközelítésben.

Altneder Péter
- Belakja a teret, átjárókat teremt – a sokszorosan telített kép 

mintegy sima kanálisfedővé válik a fal tömegét, s ezúttal a teret 
is áttörő folyosókhoz, fekete lyukakhoz képest

- Hagyományos, a művészettörténetből ismert kompozíciós 
szerkezeteket használ – így utalva rá: ez a ma klasszikussága

- Eklektikus kombinációk, képi tobzódás látható a munká-

kon. Valamiféle kortárs anti-
barokkot hoz létre. Ez az a 
képtömeg, amely nap mint 
nap átvonul elménken, és mi 
mégis gondosan szétválasztva 
tároljuk elemeit

- Felnagyított, eltúlzott, és 
egyúttal ironizált, szándéko-
san giccses formák gyüleke-
zete látható a kompozíciókon; 
mindez nem véletlen, hiszen a 
giccs ma különösen jellemző 
populáris kultúránk világára.

- Hamis, művi világok ezek, 
de az elemek összeillesztése 

cseppet sem véletlenszerű: kifejező, fanyar humorával vagy kis-
sé libabőrös hatású poénjaival olyan hasonlóságokra világít rá, 
amelyek elkallódnak a valóságot szétválasztó társadalmi fiókok 
sokaságában, és egymással sohasem találkoznak – pedig ösz-
szekapcsolásuk kényelmetlen jelenségeket magyaráz egyetlen 
mozdulattal.

Daradics Árpád
- Ezúttal hagyományos grafikai kompozícióival van jelen. Vi-

lága Altnederéhez képest letisztult, műveit egyetlen fókuszpont 
jellemzi

- A világ tobzódásából szürreális pillanatokat, játékokat emel 
ki és helyez ebbe a fókuszpontba. Ha Altneder művei bonyolult 
operettek, operák, monumentális kórusművek, akkor Daradics 
Pika képei inkább dalok, szólók, duettek, vagy kiemelt ikonikus 
történések

- A teljes egészükben beemelt régi fotók nosztalgiával átitatot-
tá teszik a kollázsokat,

- A piros intervenciók pedig finom fricskákkal, könnyed és 
frappáns humorral alakítanak mondanivalót

- Kreatív társításai, pl. Matrjoska + géppuska / emoji + a há-
rom bölcs majom, vagy a Molotov koktélos koccintás olyanok, 
mintha mindig is léteztek volna – olyasmit valósít meg a való-
ságból, ami tényleg rendkívül találó és egyértelmű.

- Ez a módszer különösen bánik a képekkel: egyfajta ironikus 
és önironikus „mennyei érintés”sel illetve azokat.

Ezek az alkotók nem véletlenül indultak együtt pályájukon 
(– az egyetem alatt találkoztak össze és találtak egymásra, oly-
annyira, hogy sokáig közösen dolgoztak és közösen szignáltak 
is munkákat.) Érdeklődésük (mint ahogy, meglepő módon, a 
korai munkáik is még mindig!) frissen, dinamikusan hat, éles-
látásuk sok mindent mutat meg, nem ódzkodnak a rizikós té-
máktól, őszintén, frappánsan és kifinomultan alkotnak.

Ünnepi pillanat ez a találkozás - fel is kavarja nemértési zűrza-
varunkat, de egyúttal el is oszlat belőle – csak annyira, hogy az 
intellektuális és esztétikai feszültség fennmaradjon, és ne csúsz-
szunk bele a klisék kényelmébe.                                     Kiss János
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Keretben Kusztos Endre képei

Kusztos Endre nemcsak díszpolgára volt 
városunknak, de mindenki által ismert, 
szeretett emberi alakja és tisztelt képzőmű-
vésze. Személyes életének tragédiái és sor-
sának súlyos fordulópontjai vezetek oda, 
hogy életművének gondozását nem hagy-
hatta családtagjára, utódjául művésztársa-
it, városunk neves képzőművészeit nevezte 
meg, akik egyesületbe tömörülve tették le 
munkásságuk hivatalos alapjait, kereteit. 
Így született meg a Kusztos Endre Képző-
művészeti Egyesület, és az Önkormányzat 
hathatós közreműködésével és anyagi rá-
fordításával valósult meg az Endre bácsiról 
elnevezett emlékház és galéria.

Az egyesület célkitűzési megvalósítására 
külső forrásokat is bevon, keresi a finanszí-
rozási lehetőségeket.

Magyarország Alaptörvényében foglaltak 
szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő ma-
gyarok sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással 
és Magyarországgal.

Ennek egyik formája pályázatok útján támogatásokat nyújta-
ni a határon kívüli civil szervezeteknek, kiemelten a határon túli 
magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – bol-
dogulását, anyagi és szellemi gyarapodását, nyelvének és kultú-
rájának megőrzését és továbbfejlesztését, az anyaországgal való 
és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartását és erő-
sítését célzó programok kivitelezésére támogatásokat nyújtáson.

A támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyújtja a pá-
lyázatot beadó Kusztos Endre Képzőművészeti Egyesület, mint 
Kedvezményezett részére 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint 
vissza nem térítendő támogatás értékben, a „A Nemzeti Újra-
kezdés Program kulturális célú tevékenységeinek támogatása” 

támogatási cél mint támogatott tevékenység megvalósítása ér-
dekében, nevezetesen Kusztos Endre hagyatékának gondozása, 
támogatása céljából.

Az elmúlt hónapok folyamán kivitelezett restaurálási, előkészítési 

MINISZTERELNÖKSÉG
NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG

KÉSZÜLT
A MAGYAR KORMÁNY

TÁMOGATÁSÁVAL

és keretezési munkálatok 
folyamatosan történtek, és 
tovább is folytatódnak.

Ezúton is köszönetet 
mondunk a Támogatónak 
a támogatásért, továbbá a 
kivitelezőknek: az Intakt 
KFT-nek és Szőke Jenő-
nek (Kicsiüvegesnek).

Kiss János
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Az Egyenlítőtől délre töltik a telet; csak május elején 
térnek vissza a Kárpát-medencébe. Színpompás mada-
rak, hasonlókat a trópusokon láthatnánk. Tollazatuk a 
napfényben ragyogó színekben pompázik. Van abban 
méz-sárga, zöld, türkizkék, bíbor, melyekből nagyon 
szép mintázat rajzolódik ki.

Költőüregüket löszfalak, homokbányák falában vagy a 
folyók, meredek partoldalaiban készítik.

A hím és a tojó színezetében alig van különbség. A 
hím színei élénkebbek, de ez csak akkor lenne feltűnő, 
ha egymás mellé állítanók a két nemet. A fiatalok színei 
valamivel halványabbak, különbséget csak az öregek 
középső, hosszabb farktollai mutatnak.

A májusi megérkezésük után a költőüregek elkészíté-
séhez látnak. A költőüreg készítését a hím kezdi, majd 
váltják egymást a munkában. A homokfalat a csőrükkel 
csipegetik, amíg lyukkezdemény alakul ki. Ha már meg 
tudnak kapaszkodni, utána gyorsabban haladnak. A 
lyuk hossza elérheti a 150-180 centit is. Az alagút belső 
végében költőüreget formálnak.

Fészekanyagot nem hordanak, a 6-7 fehér tojás az 
üreg alján fekszik. Egyikük már az első tojások után ko-
tolni kezd, emiatt a fiókák nem egyszerre kelnek ki. A 
hím és a tojó felváltva kotol.

A sötét üregben a tojásokat a csőrük hegyével érzéke-
lik. A fiókák 20-22 nap alatt kelnek ki, kezdetben csu-
paszok, zárt szeműek, később, amikor már tokosodni 
kezdenek, apró sünökhöz hasonlók.  A kicsik kikelése 
után a szülők napokig melengetik őket; később váltva 
hordják az eleséget. Néha percenként hoznak egy-egy 
rovart. A fiókák a táplálék emésztetlen részét visszaök-
lendezik, a kitindarabokból fészekformát alakítanak ki. 
Napok teltével már a költőüreg szélén várják a hazatérő 
szülőket, s közben ismerkednek az „élő környezettel”.

Egy hónapos korukban kirepülnek. Csakis repülő rova-
rokkal táplálkoznak (szitakötő, lepkék és bogarak). Leg-
gyakrabban darazsakat, poszméheket, méheket, szitakö-
tőket fognak. A méhekben nem tesznek jelentős kárt.

Augusztus második felében csapatokba verődve elin-
dulnak Afrika felé. A prü-prü hangjuk a magasból ha-
lad lefelé.

Márton Béla

Gyurgyalag

Ki minek gondol, az vagyok annak…
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod

nem tagadom álmos vagyok
álmok közt élek szüntelen
gyakran ébren is álmodom
s az álmok játszanak velem
hogy létezel nincs garancia
kitaláltalak kétségtelen
álmomban valahol félúton
mégis találkoztál velem
arcod helyén a hold sütött
nem néztem rád fájt a fény
egy hulló falevél elpirult
megírta magát egy költemény
fél éjszakán át néztelek
ahogy dobog a mellkasod
kerestem lelked hűlt helyét
talán te egyszer megkapod
könyörögtem hogy megszeress
kedves szavakkal üss agyon
de se álmomban se éberen
erre már nem lesz alkalom

Nagyálmos Ildikó

nem tagadom

Weöres Sándor

Ki minek gondol, 
az vagyok annak
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Mindenki ismeri azokat az orvosi tanácsokat, hogy 
kánikulában sok vizet igyunk, hogy a déli órákban ne 
tartózkodjunk napon, továbbá a káros napsugaraktól 
naptejjel, kalappal és napszemüveggel védjük magun-
kat. Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy 
a szervezetnek ugyan olyan szüksége van a táplálékra 
mint máskor. 

Mit javallott fogyasztani a nagy hőségben?

Melyek azok az ételek, amelyeket mellőzni kell ebben az 
időszakban?

Azok az ennivalók tartoznak ide, amelyeknek magas a fe-
hérje és rosttartalma, ugyanis ezek fogyasztásával az emésztés 
során a szervezet nagyobb erőfeszítést vesz igénybe, emellett 
belső hőt is generál. A magas zsírtartalmú állati eredetű ételek 
fogyasztása nem javasolt. Az sem célszerű, ha az ételek ízesí-
tésénél erős, vagy csípős fűszereket használunk, mert ezek fel-
erősítik a verejtékmirigyek működését. A kánikulában a magas 
cukor és sótartalmú ételek választása sem ideális, ugyanis ezek 
mind vizet vonnak el a szervezetről, nem beszélve a koffein tar-
talmú italokról. 

Ha a fentieket ne, akkor mit együnk?

Inkább könnyen emészthető, friss zöldségek és gyümöl-
csök kerüljenek a tányérunkra, szerencsére nyáron ezekből 
nincs hiány. A hideg levesek (gyümölcs, zöldség), a saláták, a 
smoothie-k, a turmixok, a főzelékek, párolt zöldségek, rizs és a 
gyümölcstálak is mind mind jó döntésnek bizonyulhatnak. Aki 
„hús nélkül nem lakik jól” annak javallott a hal fogyasztása. A 
hal mellett azokat a húsokat válasszuk, amelyek soványabb zsír-
tartalommal rendelkeznek (például csirkemellfilé). 

A napi háromszori étkezést bővítsük ki napi ötszörire, azon-
ban kevesebb adagra, mivel ezzel is kíméljük a szervezetünk 
leterheltségét. Gyakran előfordul, hogy ebben az időszakban 
nincs étvágyunk, ilyenkor fokozottabban oda kell figyelni arra, 
hogy amit eszünk, annak megfelelő tápértéke, és vitamintartal-
ma legyen. 

Ha recepteket keresünk, akkor érdemes a mediterrán konyha 
ételeit átböngészni, ugyanis azon a vídéken tartósabb a meleg, 
mint hazánkban, így ételeikben is megjelenik az időjáráshoz 
való alkalmazkodás. 

A kánikula átvészelése fokozott figyelmet is igényel, külö-
nösen a gyerekek és az idősek vannak kitéve a meleg időjárás 
okozta veszélyeknek. Figyeljünk egymásra, és önmagunkra.

Farkas Júlia 
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Tudnál elképzelni jobb nyáresti el-
foglaltságot, mint fogni egy jó kis 
könyvet és a lemenő nap utolsó su-
garainál olvasgatni azt? Esetleg A tó 
partján napozni és közben az Insta 
algoritmusa helyett mást is pörget-
ni, mondjuk egy igazi színes-szagos 
könyv lapjait. Erősen sejtem, hogy 
sokan azt a választ adnák: „Hát per-
sze! Ezer jobb, sürgősebb, élmény- 
és adrenalindúsabb dolgon is jár az 
eszem, mint az olvasás!”. A könyves 
szekér pont erre, a szerintem elha-
markodott kijelentésre akar rácáfol-
ni, tehát az igazi cél nem más, mint 
az olvasóknak minőségi könyveket 
adni, a leendő olvasókban pedig elül-
tetni a kíváncsiságot.

 Szerintem minden ember olvasó ember. A gond az, hogy 
sokan nem találták még meg a számukra nagybetűs könyvet. 
Sokan nem is keresik, mert elkönyvelték, hogy ők aztán nem 
tudnak, nem szeretnek olvasni. Viszont, ha valaki nem utasítja 
el teljes mértékben a saját maga szórakoztatását egy jó könyvvel 
és odasétál ehhez a kerekes könyvesbolthoz, nagy valószínűség-
gel belepottyan majd valami számára érdekes az ölébe… vagy 
a szatyrába. 

A könyvek elképesztően alacsony ára ahhoz járul hozzá, hogy 
haza is vigye ezt a könyvet, hiszen micsoda az az 5 lej? Még egy 
kávé is drágább. Ezáltal mindenkinek megadatik a lehetőség, 

SZISZ - szenések

hogy könyvet vásároljon olyan összegért, ami töredéke a 
bolti árnak, ami sokszor nem olcsó. Sosem volt az, manap-
ság meg főként nem az. Tapasztalatból tudom, hogy egy 
diákpénztárca, még ha szülői menedzseléssel is működik, 
igen soványka. Tehát olvasó fiatalként kész kacsalábon for-

gó palota számomra ez az imbolygó, könyvvel megrakott sze-
kér. Olyan kincsekre leltem itt rá, amikért könyvesboltban egy 
vagyont kellene elköltenem. 

Az antikszekér

De nem csak az ár kell, hogy csalogasson ezekben a könyvek-
ben, hiszen annyi különböző módon „használhatóak”. Ren-
geteg funkciót betölthetnek az életünkben, legyen szó a szó-
rakozásról, tanulni vágyásról, elrejtőzésről, unaloműzésről, és 
sorolhatnám. Sokan az öngondoskodás részeként tekintenek rá, 
mások egy menedékként a saját problémáik elől, megint mások 
egyszerű élvezeti cikként. 

A teljes élményhez, tapasztalatom szerint, viszont a „tel-
jes csomagra” szükség van. Meggyőződésem ugyanis, hogy a 
könyvnek ma is sokkal nagyobb az értéke abban a formában, 
ahogy azt a polcról levehetjük, mint e-bookos változatban. Az 

illata, a tapintása mind hozzájárul a 
saját egyéniségéhez és az olvasásél-
ményhez, arról nem is beszélve, hogy 
egy antikváriumi könyvnek nagy 
valószínűséggel saját múltja is van. 
Nem leszek álszent, sokszor én is 
csak úgy leveszek egy könyvet a polc-
ról nem igazán törődve annak a va-
lódi szellemi értékével. Máskor pedig 
vadászom az élet igazságait taglaló 
kiadványokat. A lehetőségeink tárhá-
za ma már szinte végtelen. 

Míg régen nem olvashattak kedvük-
re az emberek, manapság rengeteg 
opciónk van. Ezzel nem élni majd-
hogynem bűn.

Kiss Boglárka
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Tímár György
Különbség

Magyarul tanuló külföldi 
kérdezi hazánkfiát:

– Mondd barátom, mi a 
különbség a jár és a megy 
között? Mondjuk, jár az ut-
cán vagy megy az utcán?

– Semmi az égvilágon.
– Jó, mert nem akarok 

zöldséget beszélni. Tegnap-
előtt láttam egy hastáncos 
nőt, akinek egész zeneszám 
alatt folyton ment a hasa.

– Talán járt a hasa.
– Szóval mégis van kü-

lönbség?
– Hát, ...árnyalatnyi.
– És a pénz, amiért megdol-

gozunk, az jár vagy megy?
– Az ... az jár. Többnyire. 

Nálam megy.
– Értem. És mi a különbség 

a tenni, meg a rakni között?
– Semmi az égvilágon.
– Jó, mert nem akarok 

zöldséget beszélni... Tegnap 
találkoztam egy ismerősöm-
mel, aki nem a feleségével 
sétált a teszedőparton.

– Hol?
– A teszedőparton.

– Talán rakodóparton.
– Most mondtad, hogy 

tenni és rakni: mindegy. 
Na, szóval az illető nagyon 
zavarba jött, és úgy rakott, 
mintha nem venne észre.

– Úgy tett.
– Hát a ti nyelvetekben egy 

nagy tevés kivétel van.
– Egy nagy rakás.
– Elég az hozzá, hogy az 

illetőt otthagytam a rakás 
színhelyén.

– A... a tett színhelyén.
– Miért, van valami kü-

lönbség?
– Árnyalatnyi.
– S mi a különbség a húzni 

meg a vonni között?
– Semmi az égvilágon.
– Jó, mert nem akar...
– Tudom, nem akarsz zöld-

séget beszélni.
– Úgy van, honnan tudod?
– Kitaláltam.
– Szóval a huzaton, amivel 

Bécsből jöttem, nagy volt a 
vonat.

– Talán a vonaton volt nagy 
a huzat.

– Hát akkor az lesz a leg-
jobb, ha most lehúzom a ta-
nulságot.

– Levonom.
– Ide figyelj! Én rögtön be-

vonok neked egyet!
– Behúzok.
– Nahát, ez hallatlan! Ki 

ismeri itt ki magát? Mondd 
csak, azt, amibe a párnát 
csomagoljuk, az vonat?

– Az huzat.
– És amivel hegedülnek, az 

húzó?
– Az vonó.
– Nahát, és elvonják vele a 

nótánkat.
– Nem, elhúzzák.
– Légy szívesm adj egy 

Seduxent!
– Parancsolj!
– Köszönöm szépen! Na, 

megpróbálok erőt venni ma-
gamon, kezdhetjük a máso-
dik járatot.

– Menetet. Járata a villa-
mosnak van.

– És arra járatjeggyel kell 
fölszállni?

– Nem, menetjeggyel.

Mit jelent helyi lakosként az, hogy emellett a különleges ter-
mészeti jelenség mellett élünk? 

Képzeljük magunkat egy olyan személy helyébe, aki a beton-
tömbök sűrűségében lakik, és a 35 fokos átlaghőmérsékletben 
több mint egy órát kell utazzon ahhoz, hogy a természetbe, vagy 
legalábbis egy medencéhez érjen. Át kell jusson a forgalmon, a 
szmog-felhőn, előre kell tervezzen. Emellett nem mindenkinek 
van ideje, és eszköze erre a kikapcsolódásra.

Nekünk magától értetődő, hogy ha melegebb van a kelleténél, 
akkor lehűsítjük magunkat valamelyik tóban, kisebb erőfeszítés 
nélkül, hiszen a legrosszabb esetben is fél óra alatt fent vagyunk 
a telepen. Ha sétálni támad kedvünk, akkor kimegyünk a kör-
nyezetbe, kikapcsolódunk. 

Amikor évről évre megnyílik a tó, egy mérföldkőhöz érünk. 
Ilyenkor jó, ha tudatosan megnézzük, hogyan élnek más embe-
rek, más régiókban. Mert ami nekünk magától értetődő, lehet 
másnak egy életen át emlegetett egyhetes vakáció.     Farkas Júlia

Június utolsó hétvégéjén megnyílt a Medve-tó

– Mert ha nem, akkor ugye 
rosszul megy az ember?

– Nem, akkor rosszul jár.
– És a kísértet mit csinál? 

Visszamegy?
– Nem. Vissza az megy, 

akit küldenek. A kísértet 
visszajár.

– De csak az apró kísértet?
– Hogy-hogy csak az apró?
– Mert én tanultam, hogy 

az apró visszajár.
– Remélem, több kérdésed 

nincs!
– De igen, van. Tudni illik 

meg akarom inni veled a bé-
kepohár.

– És mit kell ehhez kérdezni?
– Hogy mi a különbség a 

dugni, meg a rejteni között?
– Semmi az égvilágon!
– Akkor, kérlek, add ide a 

rejtővonót!
– Micsodát?
– A rejtővonót.
– Ja, a dugóhúzót.
– Tessék.
– Köszönöm!
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Súlyemelés
Június 27-30. között szervezték 

meg a Junior U 17-es Súlyeme-
lő Bajnokság országos szakaszát 
Botosánban (Botoșani). 

Szovátát három versenyző kép-
viselte: Biró Zoltán, Biró Csaba 
és Biró Márk. Biró Zoltánnak 
sikerült a dobogó harmadik fo-
kára állni a bronzérem megszer-
zésével.

Folytatjuk a felkészülést az au-
gusztus végi gyerekversenyre.

Jó munkát, fiúk!
Zsombori Levente

Június végén a szovátai gyere-
kek részt vettek a Gyerekklubok 
részére szervezett megyei karting 
versenyen, ami a Transilvania 
Motor Ringen került megszerve-
zésre. A gyerekek jó eredménye-
ket értek el: 

- Mate Patrick - II. hely;
- Bokor Bence  - III. hely;
- Gálfalvi Kende - III. hely;
- Hamar József - dicséret.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Zsombori Levente

Karting

Taekwondo
Újabb mérföldkőhöz értünk csapatunk igencsak terjedelmes történetében. 

A Szovátai Sport Klub Egyesület szárnyai alatt működő Taekwonodo W.T. Sa-
sok szakága újabb két fekete öves tanítvánnyal gyarapodhatott. Ez a gyarapo-
dás a Kisállomás melletti sportcsarnokban megszervezett fekete öves övvizs-
ga keretein belül vált lehetővé. A vizsgán Szőcs Anasztázia és Máté Botond 
vett részt Máté Miklós edző és Kiss István oktató felkészítésével. Mindketten 
régi tagjai a csapatnak, kik már csaknem hét éve gazdagítják és öregbítik vá-
rosunk hírnevét országos és nemzetközi versenyeken jó eredményekkel. A 
vizsgát levezető vizsgáztató edző Bense Eugen 6 danos kolozsvári mester volt, 
aki több, mint 20 éve segít a szovátai csapat fejlődésében. A vizsgában közre-
működött Máté Miklós 5 danos szovátai mester is. A vizsga keretein belül a 
két vizsgázó különböző megmérettetésekben kellett helyt álljon. Ilyen meg-
mérettetések voltak a különböző kéz- és lábtechnikák ismerete, alkalmazása, 
a formagyakorlatok bemutatása, törés technikák elvégzése kézzel és lábbal, 
erőnlét, továbbá elméleti ismeretek felmérése az olimpiai taekwondoról. 

Gratulálunk az új fekete öveseink kitartó munkájáért, a szülők hozzáállásá-
ért és nem utolsó sorban a Szovátai Önkormányzat támogatásáért. A Jóisten-
nek legyen hála mindezért!                                                                              Máté Péter
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Hány hegyről, hány dombról,
szétnéztél Csombordról,
s láthattad, mi lesz a
rossz borból, jó borból,

mi lesz a napfényből,
mi lesz az esőből,
agyagból, márgából,
mi lesz a szőlőből,

nyári tűz, őszi fény
miképpen gyűl benne,
ördögnek kénköve,
Istennek türelme,

tűz volt a hordóban,
fény volt a versedben,
egy Királyleányka
táncolt a lelkedben.

Sok ez a kilencven?
Sok ennyi esztendő?
Lehet, hogy nagyon sok
mégsem elegendő,

báróság, költőség,
s emberség főképpen,
szunnyad még friss hajtás
vén szőlőtőkében,

aszályt vagy jégverést,
sok mindent megértünk,
Tramini, Bakator
vére hullott értünk,

vérvörös Cabernet,
illatos Muskotály
hasznosabb volt, mint az
enyedi ispotály,

s hát még a Plébános,
mennyei áhitat
egészen átitat,
amikor megittad.

Rossz borból idővel,
te tudod, ecet lesz,
Isten is, ördög is
kiköpi: nem kellesz!

Jó borból óbor lesz,
édes is, nehéz is,
Istennek, ördögnek
bizony még kevés is,

még újabb hordóval 
kellene belőle,
hátha a teremtő
részegebb lesz tőle,

s hátha majd irántunk
a kedve felderül:
verset írt s bort küldött
Csávossy Enyedrül.

Markó Béla

/a világhálóról/

Erdélyi bor

„Tanított a bihardiószegi Szőlészeti Szakiskolában, a 
csombordi Kertészeti Középiskolában, a nagyenyedi Beth-
len Gábor Kollégiumban, a Kolozsvári Agráregyetem ker-
tészeti tagozatán, előadott a Budapesti Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetemen, a Corvinus Egyetem nyárádszeredai 
kihelyezett tagozatán, valamint a marosvásárhelyi Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Elismert borá-
szok több nemzedéke került ki a keze alól.”

Legjelentősebb, egyben pótolhatatlan munkája a Jó bo-
roknak szép hazája, Erdély (2012) című, az erdélyi szőlé-
szetet és borászatot a kezdetektől a közelmúltig feldolgozó 
nagymonográfiája.

Kilencvenhét éve, 1925. június 20-án született Csávossy 
György (Temesvár) romániai magyar költő, színműíró, 
mezőgazdasági szakíró, akit mindenek előtt a legszak-
avatottabb erdélyi szőlésznek, borásznak ismerhettünk.

Valamikor a ki-
lencvenes évek ele-
jén találkoztam vele. 
A Teleki Oktatási 
Központba kaptam 
meghívót egy bor-
kóstolóra, amelyet 
Csávossy György, 
mindannyiunk Gyu-
ri bácsija tartott.  
Neve nem volt isme-
retlen előttem – min-
denki tudott róla, aki 
már hallott jó erdélyi 
borokról. Megnyerő 
egyénisége, kedves 
modora már ön-
magában feledhe-
tetlenné tette azt az 
estét, de ahogyan a 
különböző Kükül-
lő-menti borokról 
beszélt –, az elkáp-
ráztatott. Mindössze 
hatféle bort mutatott 
be nekünk mintegy 
tízperces-negyed-
órás felvezetőkkel, 
és úgy éreztem, hogy 
nagyon visszafogta 
magát, tudott volna 
ő mindenikről vég-
telen hosszan is be-
szélni, hiszen annyi 
meg annyi ismeret-
tel, tapasztalattal bírt 
mindenikről.

– molnos –

Főhajtás


