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PITYPANG
Őrizz meg engem tekinteteddel;
Ne sóhajts felém, ne hűsíts széllel!
Vágyad, hogy érints, végleg temesd el;
mindössze csupán lelkeddel érj el!

Fotó: Molnos Ferenc

Meg ne ölelj, mert azzal megölnél,
kiszökne üres titkom a gömbből!
Nem menthetsz meg, ha szeretni jöttél,
– magányom bentről bárhogy dörömböl.

Amikor a megújulás vágyával a tavaszra gondolunk, mondhatni, sosem
a márciusi hóolvadásra és
az azt naponta megszakító éjszakai fagyokra vagy
az áprilisi esős, bolondos,
kiszámíthatatlan időjárásra kattan az agyunk,
hanem május elejére,
amikor már sorra bomlik
minden duzzadó rügy s a
fák vérmérsékletük szerint tobzódnak virágos
önkívületben – ahogyan
a cseresznyefélék teszik –
vagy szerénykednek jóval
kevesebb virággal, sokkal
halványabb színnel, vis�szafogottan.
Amikor a tavaszra gondolunk az nem lehet,
hogy addig lelket vidító
üdeségével ne zöldüljön
ki az erdő, s amerre nézünk, mindenhol, nagy
akarással, nagy lendülettel ne nőne az ég felé
az új fű, amelyben seregestől virít a gyermekláncfű sok-sok sárga
virágja, ami aztán szinte
észrevétlen
pihekön�nyű csodaszép bóbitává
alakul – akkor már pitypangnak mondjuk –, ami
figyelmeztet, hogy mily
törékeny, mily mulandó
az „egész”-ség, a tökéletes kerekség, a vágyott
szépség, de nélküle nincs
tavasz, nincs újrakezdés,
nincs megújulás.
Nem bazaltban vagy gránitban, hanem egy kósza
szellőt sem túlélő könnyű
szerkezetben, egy pitypangbóbitában találjuk azt
csodát, amit életnek nevezünk.
Molnos Ferenc

2

Szovátai Hírmondó, 217. szám 2022. május

önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek:

Kacsó Artur (szülei: Kacsó Attila Ismael és Kacsó Silvia);

Önkormányzati
határozatok
49/ 31.03.2021-es sz. Határozat – két tömbház energetikai felújítási tervének elfogadásáról egy rugalmas zöld
épített alap kialakításáért;
50/ 31.03.2021-es sz. Határozat – a Fő út 187 szám alatt
található tömbház energetikai
felújítási tervének elfogadásáról egy rugalmas zöld épített
alap kialakításáért;
51/ 31.03.2021-es sz. Határozat – a Fő út 199 szám alatt
található tömbház energetikai
felújítási tervének elfogadásáról egy rugalmas zöld épített
alap kialakításáért;
52/ 13.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város 2022.
évi költségvetése módosításának elfogadásáról;
53/ 13.04.2021-es sz. Határozat – az Anghel Saligny
Országos beruházási terv keretében készült szovátai gázhálózat-bővítési terv becsült
általános előirányzatának és a
beruházási finanszírozási kérelmének jóváhagyásáról;
54/ 13.04.2021-es sz. Határozat – a „Szovátai Városházán négy ütemben
tetőtérbővítés, -átépítés és
bekötések - P.T. + D.E.” beruházási cél általános előirányzatának – II, III - IV szakasz”
– jóváhagyásáról;
55/ 13.04.2021-es sz. Határozat – az „Elektromos járművek
töltőállomásainak beszerzése
és elhelyezése a Maros megyei
Szováta városában” beruházás
jóváhagyásáról;
56/ 13.04.2021-es sz. Határozat – az „Energiahatékonyság növelése és intelligens energiagazdálkodás a
szovátai Doina moziban” beruházás jóváhagyásáról;
57/ 28.04.2021-es sz. Hatá-

Házasságot kötöttek:

Madaras Levente Béla (Akác utca 46A szám) – Bartha Izabella (Hármasfalu);
Pál Károly (Vetés utca 1 szám) – Nagy Ibolya (Vetés utca 1 szám);
Oláh Levente (Május 1 utca 157A szám) – Vas Anita (Erdőszentgyörgy);
Grünesz Róbert (Juhod utca 9 szám) – Bartha Melánia (Petőfi Sándor ltp. A1/3 szám);
Gyerkó Sámuel (Szecseleváros) – Muzsnai Orsolya (Petőfi Sándor ltp. E1/26 szám);

Elhunytak:

Duka Árpád (sz. n1929) – Tölgyes utca 14 szám;
Kelemen Eszter (sz. 1950) – Szarvas utca 1 szám;
Lokodi Margaretta (sz. 1950) – Fő út 199 H/4 szám;
Lőrinczi András (sz. 1942) – Fő út 187 A3/7 szám;
Szilveszter Márton Csaba (sz. 1974) – Petőfi Sándor ltp. G2/10 szám;
Potoachi Ferenc (sz. 1933) – Szilfa utca 17 szám;
Antalfi Dénes (sz. 1955) – M. Eminescu ltp. A/10 szám;
Farkas Mária (sz. 1933) – Hársfa utca 18 szám;
Jeremiás Erzsébet (sz. 1949) – Petőfi Sándor ltp. F5/10 szám;
Bartalis János (sz. 1942) – Illyésmező 134 szám;
Bucur András (sz. 1928) – Rózsák útja 18 szám;

rozat – Szováta Város Polgármestere Szakapparátusának
Szervezeti ábra és Beosztási
jegyzék módosításának jóváhagyásáról;
58/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta város vízellátási
és csatornázási szolgáltatások
díjának kiigazításáról;
59/ 28.04.2021-es sz. Határozat – a helyi adók és illetékek
megállapításáról, a 2023-as évre;
60/ 28.04.2021-es sz. Határozat – a tanárok útiköltségeinek
elszámolási jóváhagyásáról a
„Domokos Kázmér” Technológiai Líceumban és az „S. Illyés
Lajos” Gimnáziumon belül;
61/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város területén található egyes ingatlanok
telekkönyvbe történő bejegyzéséhez szükséges topokataszteri dokumentáció jóváhagyásáról;
62/ 28.04.2021-es sz. Határozat – a „Digitális rendszerek
megvalósítása Szováta város
közszolgáltatásainak fejlesztésére” című projekt jóváhagyásáról;
63/ 28.04.2021-es sz. Határo-

zat – „Szováta város tereprendezési és városrendezési dokumentumainak térinformatikai
formátumú kidolgozása” című
projekt jóváhagyásáról;
64/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város Főút 163
sz. alatti ingatlan értékelési jelentésének jóváhagyásáról;
65/ 28.04.2021-es sz. Határozat – „Fenntartható városfejlesztés” című projektben való
részvétel jóváhagyásáról;
66/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város Díszpolgára cím adományozásáról Kuti
Dénes számára;
67/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város Díszpolgára cím adományozásáról
Baczoni Sándor számára;
68/ 28.04.2021-es sz. Határozat – Szováta Város Díszpolgára cím adományozásáról Mester Zoltán számára;
69/ 28.04.2021-es sz. Határozat – a bronz miniatűr makett
építészeti tervének jóváhagyásáról és a makett elhelyezéséről a fürdőtelepi Petőfi Sándor
parkban;

70/ 28.04.2021-es sz. Határozat – a fürdőtelepi Petőfi
Sándor park korszerűsítési és
revitalizációs projektjének jóváhagyásáról;
71/ 12.05.2021-es sz. Határozat – az üléselnök megválasztásáról a következő 3 hónapra;
72/ 12.05.2021-es sz. Határozat – Szováta Város helyi költségvetésének módosításáról;
73/ 12.05.2021-es sz. Határozat – 56 sz. / 2022 tanácshatározat „Energiahatékonyság
növelése és intelligens energiagazdálkodás a Doina moziban” c. projekt kiegészítéséről;
74/ 12.05.2021-es sz. Határozat – 55 sz. / 2022 tanácshatározat „Elektromos járművek
töltőállomásainak beszerzése
és elhelyezése Szováta városában” c. projekt módosításáról
és kiegészítéséről;
75/ 12.05.2021-es sz. Határozat – „Zöld közlekedés
infrastruktúrájának biztosítása – kerékpárutak Szováta
városában” c. projekt jóváhagyásáról;

administrație publică locală

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

Curățenia, integritatea, sănătatea și
frumusețea mediului nostru și lupta pentru un viitor durabil sunt responsabilitățile
noastre comune.
Pentru a ne proteja pământul, educarea
urmașilor noștri cu privire la conștientizarea
mediului este esențială, deoarece ei scriu viitorul.
Primăria Orasului Sovata a lansat o serie
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de programe de colectare a gunoiului, în cadrul cărora elevii Grupului Școlar Domokos
Kázmér și Școlii Primare S. Illyés Lajos, au
curățat orașul nostru de deșeuri.
Mulțumim tuturor, educatoarelor și mai
ales elevilor care au participat la inițiativa
noastră și au muncit cu sârguință la colectarea gunoiului găsit.

Hotărârile Consiliului Local
Hotărârea nr. 49/31.03.2022 – privind aprobarea proiectului „Renovarea energetică a 2 blocuri de locuințe din orașul
Sovata, județul Mureș, pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde”;
Hotărârea nr. 50/31.03.2022 – privind aprobarea proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul
Sovata, Str. Principală nr.187, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 51/31.03.2022 – privind aprobarea proiectului “Renovare energetică a blocului de locuințe din orașul
Sovata, Str. Principală nr.199, județul Mureș;
Hotărârea nr. 52/13.04.2022 – cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022;
Hotărârea nr. 53/13.04.2022 – cu privire la aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în
orașul Sovata, județul Mureș”, propus spre finanțare în cadrul
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
Hotărârea nr. 54/13.04.2022 – cu privire la aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție „ Mansardare,
Extindere, Reamenajări și Branșamente la sediul Primăriei
Sovata în Patru Etape – P.T.+D.E. - etapa II, III – IV”;
Hotărârea nr. 55/13.04.2022 – cu privire la aprobarea
investiției: „Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice în Orașul Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 56/13.04.2022 – privind aprobarea proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CINEMA DOINA
DIN ORAȘ SOVATA”.
Hotărârea nr. 57/28.04.2022 – cu privire la modificarea
Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 58/28.04.2022– cu privire la ajustarea tarifelor pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru orașul Sovata;
Hotărârea nr. 59/28.04.2022 – cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023;
Hotărârea nr. 60/28.04.2022 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul
Liceului Tehnologic Domokos Kázmér şi Şcoala Gimnazială
„S.Illyés Lajos” Sovata;
61Hotărârea nr.61 /28.04.2022 – cu privire la aprobarea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară
a unor terenuri situate în Orașul Sovata;

Hotărârea nr. 62/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului: „Implementarea unor sisteme digitale pentru
îmbunătățirea serviciilor publice în Orașul Sovata”;
Hotărârea nr. 63/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului: „Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General
al Orașului Sovata”;
Hotărârea nr. 64/28.04.2022 – cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a unui imobil situat în Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 65/28.04.2022 – cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului: „Mobilitate urbană durabilă în Orașul
Sovata județul Mureș și Comuna Praid județul Harghita”;
Hotărârea nr. 66/28.04.2022 – cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Sovata, domnului
Kuti Dénes;
Hotărârea nr. 67/28.04.2022 – cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Sovata, domnului
Baczoni Sándor;
Hotărârea nr. 68/28.04.2022 – cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Orașului Sovata, domnului
Mester Zoltán;
Hotărârea nr. 69/28.04.2022 – cu privire la aprobarea proiectului arhitectural al machetei tactile în miniatură din bronz
respectiv amplasării machetei în parcul Petőfi Sándor din
Stațiunea Sovata;
Hotărârea nr. 70/28.04.2022 – cu privire la aprobarea proiectului de modernizare și revitalizare a parcului Petőfi Sándor din Stațiunea Sovata;
Hotărârea nr. 71/12.05.2022 – cu privire la alegerea
președintelui de ședință;
Hotărârea nr. 72/12.05.2022 – cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2022;
Hotărârea nr. 73/12.05.2022 – cu privire la completarea H.C.L. nr.56/13.04.2022 privind aprobarea proiectului
„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în Cinema Doina din Oraș Sovata”;
Hotărârea nr. 74/12.05.2022 – cu privire la modificarea
și completarea H.C.L. nr.55/13.04.2022 privind aprobarea
investiției: „Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice în Orașul Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 75/12.05.2022 – privind aprobarea proiectului: „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
piste pentru biciclete în Orașul Sovata, județul Mureș”.
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Tineri pentru un mediu curat
La inițiativa Asociației Administrația Natura 2000
Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului și a orașului
Sovata se implementează un proiect destinat activizării generațiilor tinere. Scopul proiectului este
încurajarea comportamentului responsabil, a stilului de viață eco-prietenoasă și sustenabilă, acțiunea
conștiincioasă și orientată spre viitor o parte integrantă a
conștiinței și a vieții de zi cu zi a generațiilor în creștere.
Până acum, plantarea copacilor a fost o activitate: omul
nu plantează copaci pentru el, ci pentru nepoții săi.
Proiectul este implementat de
Asociație în parteneriat cu Consiliul
Județean Mureș, iar grupurile sale
țintă sunt studenții și tinerii din regiunea văii Târnavelor și a Nirajului.
De asemenea, anunță concursul
foto elevilor și studenților la categoria natură protecția mediului. Fotografiile nominalizate în competiție
pot fii trimise în format digital, pot
fi realizate cu o cameră foto sau chiar
cu smartfon. Formatele de fișier ale
fotografiilor trimise pot fi jpeg, jpg
sau png. Fotografiile sunt așteptate
prin e-mail la adresa portik@szovata.ro. E-mailul trebuie să conțină numele fotografului, numele localității,
școala, clasa. Format prescris pentru
numele fișierului trimis: numele
competitorului.titlul imaginii. Termen limită de trmiitere: 25 mai 2022
Un alt concurs anunțat pentru
grupuri este un concurs de afișe
pentru comunitățile de
clasă gimnaziale și liceale din Sovata pe tema
colectării selective și
reciclării deșeurilor. Lucrarea trebuie realizat
in format A3, se poate
folosi orice tehnica. Fiecare clasă poate să intre în competiție cu o
singură lucrare. Se cere
menționarea pe spatele
lucrării: școală, clasă, titlul lucrării. Data limită
de depunere este, de asemenea, 25 mai 2022.

aktuális
Fiatalok egy élhetőbb környezetért
A NATURA 2000 Egyesület és Szováta Város
Önkormányzatának kezdeményezésére valósul
meg a fenti címmel, fiatalokat aktivizáló projekt. Célja A felnövekvő generációk tudatának és
mindennapi életének szerves résévé tenni a felelősségteljes magatartást, környezetkímélő életvitelt,
céltudatos, jövőbe tekintő cselekvést. Ez ideig megvalósult tevékenység a faültetés: az ember nem magának
hanem az unokáinak ültet fát.
A projektet Maros Megye Tanácsával partnerségben
valósítja meg az Egyesület, célcsoportjai pedig az felső Kisküküllő- és
Nyárádmente térség diákjai, fiataljai.
Nekik is szól egy másik meghirdetett pályázat természetfotós, környezetvédelmi kategóriában szovátai,
Kis-Küküllő-menti, Nyárád-menti diákoknak és egyetemistáknak. Kategóriák: felső tagozatos-, középiskolás
diákok, egyetemisták. A pályázatra
digitális fotókat várnak, amelyek készülhetnek fényképezőgéppel vagy
telefonnal is. Minden pályázó egy
fotóval nevezhet be. A pályamű fájlformátumai a következők lehetnek:
jpeg, jpg vagy png. A fotókat e-mailben várják a portik@szovata.ro
e-mail címre. Az e-mail tartalmazza
a fotós nevét, település, iskola nevét,
osztályt. A feltöltött fájl nevének kötelező alakisága: pályázó neve.kép
címe. Határidő: 2022. május 25.
Egy másik, csoportoknak meghirdetett pályázat a plakátpályázat szovátai felső tagozatos osztályközösségek
számára, szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás témakörben. Az
alkotás A3-as méretben
készül, bármilyen technika használható. Minden
osztály egy alkotással nevezhet be. Az alkotás hátára kérik felírni: iskola,
osztály, az alkotás címe.
Beadási határidő ugyancsak 2022. május 25.
Kiss János

aktuális
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Díszpolgári címmel tiszteltük meg
„A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település
tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.
A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki közösség
érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek
gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése
érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki.”
/Wikipédia/
Városunk mindenkori önkormányzata visszafogottnak bizonyult a díszpolgári címek kiosztásával. Nem kötötte semmiféle menetrendhez, sem kvótához, hanem akkor tisztelt
meg e címmel valakit/valakiket, amikor az már annyira természetessé lett, hogy kiérdemelt voltát már nem kellett sen-

Mester Zoltán

Immár fél évszázada is elmúlt annak, hogy Mester Zoltán személye összefonódik a szovátai közművelődéssel. De annak is
már harminc éve múlt, hogy e névhez a szovátai Bernády Közművelődési Egylet társul a tudatunkban, és bátran mondhatjuk,
hogy nem véletlenül.

kinek bizonygatni. Viszont kötötte valamilyen eseményhez,
kerek évfordulóhoz, nyugállományba vonuláshoz.
Szováta Város Önkormányzati Testülete újabb három
díszpolgári cím kiosztásáról döntött. Három olyan személyiségnek, akiknek munkája valamilyen módon építette ezt
a közösséget illetve öregbítette városunk hírnevét.
Díjazottjaink:
- Mester Zoltán, a Bernády Közművelődési Egylet elnöke;
- Baczoni Sándor, nyugalmazott református lelkész;
- Kuti Dénes, festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja;
Legyen ez a díj az elismerésünk és tiszteletünk jele!
Kívánunk hozzá még sok-sok örömteli, munkálkodásban, pihenésben körünkben eltöltendő évet!

Mester Zoltán 1942-ben született Marosvásárhelyen, 1964
óta él településünkön. Miután Szovátára érkezett – az 5-ös
számú buszjegyet bekeretezve, falra téve ma is őrzi, s ez jelzi,
hogy van érzéke felismerni a fontos pillanatokat –, belecsöppent a helyi amatőr színjátszásba, és ezzel el is jegyezte magát
a közművelődéssel. Csaknem fél évszázad telt el azóta, s ma is
lelkesen sorolja azokat a darabokat és szerepeket, amelyekben
szerencséje volt fellépnie a „világot jelentő deszkákon”. Emlékezete részletekbe menően őrzi azokat az időket is. Krónikás
alkat: minden számára fontos eseményt dokumentál, datál és
azt megőrzi későbbi időkre. Kincstárában ott van mintegy fél
évszázad szovátai kulturális eseményeinek lenyomata.
Előadói készségét a továbbiakban szavalóműsorokban fejlesztette. A nyolcvanas években a Domokos Edit által vezetett városi könyvtár művelődési körében tevékenykedett. 1988-ban a
városi könyvtárban nők napján 22 verssel köszöntötte a nőket.
Pódiumműsorokat mutatott be Székelyföld számos településén 1986-ban. Például Kiss Jenő Együvé zárva a halállal című
versciklusát Szovátán, Kibéden, Marosvásárhelyen. Kezek intelligenciája címmel tartott előadást 1991-ben Szovátán valamint
Kolozsváron a Református Teológiai Intézet dísztermében.
2007 és 2009 között Székelyföld városaiban templomokban, illetve művelődési házakban összesen 16 helyen adta elő Dsida
Jenő-műsorát. Most is újabb fellépésre készülődik.
Mester Zoltán főleg művelődésszervezőként jeleskedett. 1968tól tíz éven keresztül vezetőségi tagja volt a szovátai Petelei István Irodalmi Körnek. Amikor a rendszerváltással lehetőség
nyílt újjászervezni és jogi alapokra helyezni Szováta kulturális
életét, Mester Zoltán ebben fontos feladatot kapott. A közösség
bizalmából ő lehetett a Bernády Közművelődési Egylet alapító
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elnöke. 1990-ben vállalta a sok munkával járó feladatot. Alkalmasságát már régen bizonyította, s hogy önzetlen munkája nem volt eredménytelen, jól mutatja az a tény, hogy elnöki
tisztségében ciklusról ciklusra rendre megújítottuk, s máig is ő
lehet közművelődési egyletünk élén.
A Bernády Közművelődési Egylet sokrétű és eseményekben
gazdag tevékenységéről ismert. Kórusmozgalom, színház, irodalom, népzene, néptánc, hagyományőrzés, ezek ott vannak az
egylet programjában. Annyi éven át a Bernády Közművelődési
Egylet ernyőszervezetként működött, így összefogta több egye-

sület tevékenységét. Ugyanakkor jogi hátteret is biztosított számukra. Ernyője alatt működött az Intermezzo Kamarakórus, a
Szovátai Népi Játszóház, a Mezőhavas Népi Zenekar, a Szarkafészek Színtársulat, a Sirülők Néptánccsoport stb.
Mester Zoltán korábbi lelkesedéséből mit sem veszítve sürgölődik ma is. Tervez, szervez, plakátot ragaszt, meghívókat hordoz szét, konferál, szaval, és több évtizedre visszamenően dokumentumokban őrzi Szováta kulturális életének bizonyítékait.
Köszönet mindezért, és erőt, egészséget kívánunk további
munkájához!

Baczoni Sándor

Baczoni Sándor Maroshévízen született. Nem volt könnyű
gyermekkora, mert ikertestvérével együtt, apa nélkül nőtt fel,
de mindig szívesen emlékezik vissza, mert édesanyja egyszerű, de nagyszerű asszony volt. Édesanyja szerény körülmények
között nevelte fel gyermekeit, de átadott nekik minden értéket,
ami a nagybetűs élethez szükséges.
Habár felmenői között nincsenek lelkipásztorok, középiskolai
tanulmányai után, mégis úgy dönt, hogy felvételizik a teológiára. A teológia elvégzése után, feleségével együtt Hátszegen
kezdi el lelkészi pályafutását. Hátszegen, a szórványban komoly
kihívás református lelkészként szolgálni. Sokszor, főleg temetések alkalmával, román nyelven kellett igét hirdetnie, mert az
egybegyűltek többsége román ajkú volt.
Három év hátszegi szolgálat után, Olasztelekre hívta meg a
presbitérium, és választotta meg a gyülekezet lelkipásztorának.
Itt már nem csak lelki, hanem anyagi építkezésbe is belevágott.
Szolgálati ideje alatt, többek között, gyülekezeti és vendégház is
épült. Tíz évet szolgált Olaszteleken.
A Szovátai Református Gyülekezet presbitériuma 1995-ben
hívta meg, és a gyülekezet egyhangúlag megválasztotta lelkipásztorává. A meghívás előtt, a presbiterek kérésére megígérte,
hogy „levezényli” a gyülekezethez képest, kicsinek bizonyuló
szovátai református templom bővítését. Ígéretéhez híven, ez
meg is történt, de nem csak a templom bővült, hanem a környéke is teljesen megújult, Szováta egyik gyöngyszemévé vált.
Hibát követnénk el, ha csak az anyagi megvalósításokról beszélnénk. Baczoni Sándor református lelkipásztor, 27 évi szovátai
szolgálata alatt, az igei szolgálat mellet, a kapcsolatteremtésben és
annak ápolásában is kiemelkedő szerepet vállalt. Jó kapcsolatot
ápolt a gyülekezeti tagokkal, a testvérgyülekezetekkel, a történelmi egyházak vezetőségeivel, a város valamint a megye vezetőségével. Az utcán, piacon, üzletben, mondhatni mindenhol van egy
jó szava, egy humoros megjegyzése az emberekhez.
Népszerűsége nyugdíjba vonulása előtt érte el a csúcsot, amikor
nem csak a reformátusok és nem csak a szovátaiak követhették,
hétről-hétre, az élő közvetítések alkalmával igehirdetéseit.
Amennyiben a fenti tények nem bizonyítják Baczoni Sándor
református lelkipásztor közösségépítő és városszépítő érdemeit,
minden más szó hiábavaló.

Több alkalommal hallottunk Baczoni Sándor tiszteletes úrtól
egy történetet. Egy szoboravatás alkalmával történt. A szobor
leleplezése után, felkérték a mű alkotóját, hogy mutatkozzon
be, mondjon néhány dolgot magáról. A művész csak annyit
mondott, hogy „ha az alkotásom nem mond el mindent rólam,
nincs annak semmi értelme, hogy én beszéljek magamról”.
Baczoni Sándor nyugalmazott református lelkipásztor esetében is kijelenthetjük, hogy mindent elmond az érdemeiről, a
közösségteremtő munkájáról a szovátai református templom
és annak környéke, valamint az, hogy nem csak a reformátusok, hanem más felekezetűek, valamint nem csak a szovátaiak,
hanem az egész Sóvídék tiszteli és becsüli. Az is sok mindent
elmond róla, hogy nyugdíjba vonulása alkalmával Szovátán
maradt, és ahogy eddig is, ezután is a Szovátai Református Gyülekezet oszlopos tagjaként szándékozik itt élni.

Ferenci István

aktuális
Kuti Dénes

Kuti Dénes amikor 1976-ban a nemlétező véletlen folytán
Szovátára került, akkor még nem sejtette, hogy haza érkezett.
Felnyitotta a kofferét, de abban nem ruhák voltak, hanem benne feszült leszíjazva egy szelet szelíd sóvidéki táj.
1952-ben született Marosvásárhelyen. A ráosztott tálentum
nem váratott soká magára, mert még csak harmadik osztályos, amikor felfedezik rajztehetségét. Két évig Piskolti Gábor
festőművész istápolja, minek utána ötödik osztályba a Marosvásárhelyi Művészeti Szakközépiskolába iratják. Rajzai láttán
Bordi András festőművész így vélekedik: „ez a gyermek a tehetségéből fog megélni”. Ebben a rangos művészképző tanintézetben olyan kiváló művészpedagógusok egyengetik az útját,
mint Bordi András, Barabás István és Nagy Pál. A kolozsvári
Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán Paul
Sima és Abodi Nagy Béla a mestere. A diplomavizsgát követően Szovátára kerül, itt telepedik le, és itt alapt családot. 1984ben negyedik gyermekükként megszületett Botond fiuk, aki
ma már kiváló festőművész. Egyéb foglalkozásai mellett tanári
állást vállal, amit 1986-ban végleg abbahagy, és kizárólag a festészetnek él.
Első egyéni kiállítását 1977-ben Szovátán rendezi. 1980-tól
évente állít ki a marosvásárhelyi megyei szalonokon, és rendszeresen a bukaresti országos festészeti biennálékon. Tagja a
Műhely ’35-nek és az Apolló kör-nek valamint a Marosvásárhelyi Műhelynek (MAMŰ). Mindezek mellett idejének oroszlánrészét a magányos műtermi munkának szenteli. 1986-tól tagja
a Képzőművészek Romániai Országos Szövetségének, 1997-től
pedig az újjáalakult Barabás Miklós Céh-nek. 2005ben a Magyar Művészeti Akadémia is tagjai sorába választotta. 1976-tól
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többezer festménye születik, számos közülük hazai és külföldi
galériákban, magángyűjteményekben található.
Amennyire zártak Kuti Dénes képei, annyira nyitottnak tűnik
alkotójuk. Korábban, az inasévek idején a gesztus-festészetet
mondhatta magáénak – talán mert ezt diktálta a vérmérséklete.
Abban az időben guache-sorozatot állított ki. Ártatlan, szórakoztató tájképek voltak azok – valószínű, hogy a szándék sem
volt több annál –, amelyek virtuozitásukkal és frissességükkel
vonták magukra a figyelmet. Akkor úgy tűnt, hogy Kuti egy
a jobbak közül. Ez volt a bemutatkozás. Azonban Kuti Dénes
igazi arca akkor mutatkozott meg, amikor megfestette a Békés katicabogár című nagyméretű olajképét. Olyan kép volt
az, amilyenhez addig nem szokott a marosvásárhelyi közönség. Festőnk ezzel a szó legnemesebb értelmében berobbant a
köztudatba. Ott akkor már azt is tapasztalni lehetett, hogy a
tömény eredeti ötlet és annak láthatóvá lényegülése között kemény ácsolatú híd, a mesterségbeli tudás teremti meg a biztonságos átjárást. E meglepetés után újabb remekbeszabott művek
következtek. Íme néhány a teljesség igénye nélkül: Gyűrt mező,
Ösvény, Sírhant, Fordított perspektíva, Évszakok, Vérmező,
Golgota, Requiem, Álomfa, A kereszt ígérete stb. A pályakezdő
Kuti nem ismert volna magára ezekben a képekben. Amilyen
mértékben változott a közölnivaló, olyan látványosan alakult át
az azt megtestesítő forma. A széles gesztusok lefékeződvén belső feszítőerővé lényegültek. Az elkápráztató mutatvány meggyőző katarktikus élménnyé sűrűsödött.
Az évek múlásával egyre határozottabban körvonalazódott a Békés katicabogár-ral kezdődő, részletező, helyenként
hiperrealista, szürrealista, a Kuti-zöldeket sehol sem nélkülöző
nehézfajsúlyú festő arcéle.
Hosszan lehetne mesélni arról, hogy mit ábrázolnak ezek a
képek. Sőt, a bennük felsorakoztatott elemekből leltárt készíthetnénk, ha az volna a legfontosabb. Más az, ami miatt ezek a
művek megállásra kényszerítenek.
A látszat ellenére Kuti Dénes magába forduló meditatív ember. Az alkotásokon gyakran jelenik meg a kereszt mint képelem. Csak Ő érzi igazán, hogy a keresztek egy részét saját
vállán kénytelen hordozni. Képeit akkor festette, amikor kikívánkoztak belőle. Úgy festette meg őket, hogy koldus és király,
pap és bohóc egyaránt megtalálja bennük a számára fontosat.
Kutinál jobban talán senki sem tudja, hogy a művészetnek
igencsak köze van a szép kategóriájához. Gyönyörű elemekkel
mond el megrázó dolgokat. Az ösztönös és a tudatos egyensúlyát a mesterségbeli tudás még hitelesebbé teszi a művekben.
Nem kevés bátorság és céltudatosság kell ahhoz, hogy megszólalásának ürügyeként letűnt korok olyan műfaját válassza, mint
a tájkép. Szakmai felkészültsége és festői vénája révén fajsúlyos
gondolatok hordozójává tudja tenni azt.
Hetven esztendő ebben az árnyékvilágban lehet sok is meg kevés is. Sok, ha a porhüvely minden rászakadó nyavalyát kénytelen elszenvedni. Azonban nagyon kevés, ha az alkotó embernek
a benne felgyülemlett álmok csupán töredékét jut ideje valóra
váltani. Kuti Dénest ezek a dilemmák kevésbé foglalkoztatják.
Ő festi az örök-zöld képeit.
Bocskay Vince
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Anya csak egy, de anyának számos feladata van
Sokszor a gyereknevelés, háztartás és munkahely bűvös
háromszögében az édesanyák elveszni látszanak, de valahogyan mégis mindent megoldanak, kézben tartják az irányítást, és még magukra is szánnak időt. Na de mi a módszerük,
hogyan irányítják a sokszor süllyedni látszó bárkát? Kiss
Zsófiával, aki két gyerek édesanyja, hotelmenedzser és aktív
sportoló, erre kerestük a választ.
Farkas Júlia (F.J.): Hogyan tudod megállni a helyed ezekben a
szerepkörökben? Honnan merítesz motiváltságot?
Kiss Zsófia (K.Zs.): Az, hogy helytállok-e, folyamatosan felmerül bennem. Kívülről azt érzem, hogy nem tudok valahol
megfelelni. A legfontosabb feladatomnak éreztem azt, hogy
megkapjam az egyensúlyt, hogy mindenhová jusson egy kicsi,

és megfelelő mennyiség. Ez nem ment egyik napról a másikra. A parajdi wellness beindítása volt
a legnehezebb számomra, mert az tényleg vitte az
időmet. Nagyon szívesen csináltam, mert az közvetlenül a gyerekek születése után volt. Négy évet
csak anya voltam és házvezetőnő. Amikor elkezdtem dolgozni, úgy éreztem, hogy ez hiányzott az
életemből, és akkor ezerrel, de olyan szinten, hogy
a négy és két éves gyerekeket reggel megpusziltam,
este aludtak, amikor hazamentem. Így telt el fél év.
Ezután jött a szállodavezetés, és az elhatározás is,
hogy a munkából és nem a munkáért élünk. Hat éve
vagyok itt, ezalatt az idő alatt kezdtem az egyensúlyt
megtalálni, hogy kerek legyen ez a labda, hogy az
életem szépen guruljon, amiben megvan a család és
a munka is. Amikor ez kialakult, és elkezdett gurulni a labda, akkor jött a másik kérdés, hogy jó, de hol
van az énidőm? Itt jött a sport, az amikor elkezdtem

szaladni. Nem futok napi szinten, de az olyan abszolút énidő,
hogy a telefont félreteszem, senki sem fut mellettem a problémáival. Ennek viszont az az ára, hogy korábban kell kelni. Nekem a reggeli futás az, ami megy, amikor tudom, hogy még a
szálloda nem indult el, a család alszik, béke van, ez az énidőm.
F.J.: Hogyan építed fel a hétköznapokat? Sokan nem kapják meg
az alapvető egyensúlyt, és elszalad a nap.
K.Zs.: A probléma ott van, ha aznapra túl sok feladatot teszel magadnak. 24 óra az 24 óra mindenkinek, te is csak ember
vagy. Be kell osztani, nem kell mindent egy nap alatt megcsinálni. Elmegyek egy órát futok, de nem minden nap. Aztán a
rituálés kávézásom következik. Ez megint az énidőm, azalatt
szépen megtervezem, hogy aznapra mi legyen. Ha a gyerekek
suliba mennek, akkor előkészítem őket, itt persze van segítségem is, mert apuka is kiveszi a részét. Miután
elmennek suliba, én feljövök a szállodába, utána nézem az órát, hogy hányra kell értük menni, van-e valami plusz tevékenységük. Hála
Istennek az én munkám meg időbeosztásom
megengedi azt, hogy ezeket el is rendezzem. A
másik nagy segítségem a nagyszülők. Az is fontos abban, hogy teljes életet tudj élni, és megkapd az egyensúly, hogy használd ki a nagyszülők segítségét, mert nagyon szép dolog, amikor
több generáció együtt van. Egyrészt szívesen
csinálják, másrészt a gyerekeknek a nagyszülők nagyon fontosak. A tanulásban is kell a
segítségem, nem feltétlenül azért, mert nem
kapja meg az iskolában azt, amit kell, hanem
azért, mert nincs feneke hozzá. A nagyfiamnál konkrétan rendőr vagyok, állok a hátában,
mert ha nem, akkor nem végzi a dolgát. Ilyenkor megint veszem az én munkám, és mellette
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dolgozok. Mikor mindenki elcsendesedik, akkor jönnek a házimunkák. Ami még fontos, hogy a tévé ki van iktatva az életemből. Nincs időm, de igényem se arra, hogy tévézzek. Az külön
program szokott lenni, hogy hétvégén megnézünk egy filmet,
de pont így nevelem a gyerekeket is, hogy hétközben be sem
kapcsolhatják a tévét.
F.J.: A digitális világ mennyire mászik be a hétköznapjaitokba?
Sokszor hajlamos az ember órákat görgetni a telefonját.
K.Zs.: Nekem akkor került ki a Facebook a telefonomból,
amikor a képernyőidőt nézegetve rájöttem, hogy észrevétlenül
mennyit görgettem. Eltöltöd azt az időt, amit másra is használhatnál. Pont így van a tévével is. Ha ott van a tévé vagy a telefon,
vagy bármi ilyesmi, akkor lemaradsz dolgokról, nem gondolkozol azon, hogy mit csinálhatnál. Ezért szabály, hogy hétfőtől
csütörtökig nincs elektronika, a gyerekeknek sem. Hétvégén is
korlátozva van, mert az időrabló, ha az benne van az életedben,
akkor lemaradsz dolgokról.
F.J.: Milyen tanácsokat adnál az anyukáknak?
K.Zs.: Magamból kiindulva mindig nézzük meg, hogy mi az,
ami fontos. Nem csak feltétlenül a mi szemünkkel, hanem a
gyerek szemével is. Sokszor vagyok úgy, hogy fut a ház, pont
elmaradt a porszívózás, pont szanaszét vannak a cuccok, vagy
a ruhák nincsenek összeszedve. Ezekkel nagyon sok időt eltöltünk, mi anyák. Azt szeretnénk, hogy minden élére legyen állítva, mindenkinek legyen tiszta ruhája. De visszagondolva az
én gyerekkoromra, nem emlékszem, hogy volt-e por, vagy porszívózás. Valószínű, hogy az én gyerekeimnek sem fontos, sőt
biztos, hogy nem, mert olyan rendetlen a szobájuk, hogy Isten
őrizz. Ha nekik ez nem lényeges, akkor az én időmet inkább
velük tölteném, minthogy rendet rakjak. Úgyhogy ezt tanácsolnám, hogy nézzék meg, kinek, mi a fontos, nem feltétlenül kell
mindig mindenkinek megfeleljünk.
F.J.: Milyen gondolatok vannak benned, amikor az anyaságra
gondolsz?
K.Zs.: Mérhetetlen szeretet. A nagyobb fiamnak a minap volt
a szülinapja, elmondtam neki, hogy amikor megszületett mindenki az apja, a nagyszülők őt várták, és milyen szerencsés voltam, hogy öt napig csak az enyém volt. Életem legboldogabb
napja az, amikor a gyerekek megszülettek. Szerintem ezt bárki
elmondhatja, hogy annál csodálatosabb érzés…tehát egy ajándék anyának lenni. Anyák napja ide vagy oda, nekünk minden
nap anyák napja van. Ha csak nézem a szemüket az úgy elég is,
ha az ő szemükkel nézem a világot, az is elég. A legalapvetőbb
dolog, amit én gyakorlok, de nagyon nehéz, hogy ott menjünk
mellettük. Mindig azt szeretnénk, hogy a legjobb legyen, egyfolytában rekcumolnánk, hogy ezt, meg azt csinálja. Feleljen
meg az iskolában, jó jegyei, megfelelő barátai legyenek, töltse az
időt úgy, ahogy én szeretném. De ez nem jó, mert gyakorlatilag
ő is egyedül született, egy egyén, akinek saját egyénisége van,
nem kell az enyémre formáljam. Nyilván meg kell tanítsam a
szabályokra, de utána hagyni kell. Egyetlen fontos dolgot kell
megtanítsak neki, de nem mindig tudom gyakorolni, hogy:
melletted vagyok, számíthatsz rám, megyek melletted, amíg tudok, ha bajban vagy, akkor elkaplak, de csináld!
Farkas Júlia
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Ökörszem
Testhossza 9 cm, parányi, gömbölyded madár, rövid
farkát rendszerint fölcsapja, ezért még kisebbnek látszik. Tollazata barna, rozsdás árnyalattal és sűrű keresztsávozással. Rendkívül mozgékony. Az avarban,
bokrok alatt keresgéli táplálékát. Bábokat, petéket, kisebb rovarokat szedeget.
A röpte egyenes vonalú, surrogó. Ritkán száll nagyobb
távolságra. Hangos csattogó énekét télen is lehet hallani.
Előfordul szinte egész Európában. Skandináviában vonuló.
Szovátán többször is láttam, télen is. Volt eset rá, hogy
a Medve-tó-tól nyugatra, máskor délre. Fölfele álló farkáról, barna színéről mindig megismerem.
Az erdők, parkok, kertek sűrű aljnövényzetében fészkel. Több gömbölyű fészket épít. Ezeket nem csak költőhelynek, hanem éjszakai alvóhelynek is használja. A
csattogó hangja is fontos ismertetőjel.
A madarak élete című kötetben olvashatjuk: „Ha
nincs a közelben víz, egyes madaraknak mint a guán,
a pacsirta, az ökörszem és a veréb, a por is megteszi.
Ha ugyanis a porban fürdést követően erőteljesen megrázza magát a madár megszabadul élősködőitől, amelyekből igen sok van – tolltetvek, amelyek a tollakat
rágcsálják; kullancslegyek, poloskák, atkák, bolhák és
kullancsok, amelyek a vérüket szívják.”
A leggondosabb ápolás sem teszi azonban a tollakat
örökéletűvé. Időről időre le kell cserélniük a tollakat. A
legtöbb madárfajnál a vedlés hosszú ideig tart. A pintyeknél például 10-14 hétig is elhúzódhat. A vedlés fokozatos, úgy a madár sohasem válik repülésre képtelenné.
A különböző élőhelyek és élelemgyűjtési módszerek
eltérő repülési stílust és felszereltséget követelnek meg.
Engem meglepett D. Attenborough, angol kutató adata, mely szerint a parányi (ökörszem) Brit Kolumbiában, a Charlotte királyné szigetén lehet hallani az ökörszem magashangzó énekét.
Márton Béla
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egészség

A test és a lélek természetes gyógyítója
Legyen szó egy illatos gyertya meggyújtásáról, az erdőben
belélegzett fenyőillatról, vagy épp a kerti rózsa szagolgatásáról,
ez mind aromaterápia. De hogyan használjuk célzottan az illóolajokat?
Már az ókorban is Arábiában, Perzsiában, Indiában, a kínai
kultúrában, és a Római Birodalomban egyaránt elterjedt volt
az illóolajok alkalmazása. A papság, a nemesség, valamint a
köznép is mindennaposan igénybe vette az olajok adta lehetőségeket. Az egyiptomi kultúra a mumifikáláshoz használta az
illóolajokat, de ez a nép volt az első, amelyik a mai értelemben
vett módszert kifejlesztette.
Az aromaterápia kezelés során olyan esszenciális olajokat vet
be, amelyeket a növényekből nyernek ki, a terápia után javul a
lelki, a mentális és a spirituális jóllét. Azok a kutatások, amelyek az illóolajok általi fizikai gyógyulást igazolnák nem egyértelműek, de az ember összetett lény, így nem jelenthetjük ki,
hogy ez a fajta kezelés nem hat a fizikai jóllétre.
Kacsó Etelka tanuló aromaterapeuta kifejtette, hogy három
módon használható az aromaterápiát: belélegezve, egyenesen
az üvegbe szagolhatunk
bele; helyileg, bőrön keresztül felkenhetjük fájó
testrészre, valamint fültőre, nyakra, mellkasra,
hasra. Bizonyos illóolajok
belsőleg is fogyaszthatók,
de csak azok, amelyeken
a gyártó feltüntette.
Mielőtt valaki elkezdené az aromaterápiát,
mindenképp keressen fel
egy szakembert, ugyanis a terhes nőknél, csecsemőknél, időseknél,
epilepsziás betegeknél,
magas vérnyomásos tünetekkel rendelkező személyeknél vannak olyan
illóolajok, amelyek nem
alkalmazhatóak.
Milyen betegségeknél
vethető be?
Az illóolajokat az élet
olyan apró pontjaira lehet beilleszteni, amelyek nem igényelnek nagy mértékű erőfeszítést, mégis jelenlétükkel az életünk
minőségében sok minden megváltoztathatnak.
Etelka kiemelte, hogy melyek azok az élethelyzetek, ahová be
lehet illeszteni ezt a természetes vegyületet:
• a légterünk tisztítására (citrusfélék, mentafélék és
fenyők)

• a testmozgáshoz szükséges motivációhoz (mentás,
citrusos a memória javítására (rozmaringos)
• a pihenéshez (a virág mellett a gyantás fák és gyökerek, szantálfa, vetiver)
• a jobb emésztéshez (a fűszerek, például: gyömbér,
rozmaring, kurkuma, édeskömény, kömény, menta)
• a légutak tisztán tartásához (eukaliptusz, borsmenta,
kisebb gyerekeknél a fodormenta)
• a gyulladás, fájdalom és görcs (a tömjén, copaiba és
levendula) kezeléséhez is bátran bevethetjük
• vágás, horzsolás, csípés, leégés, gyulladás és szárazság
bőrproblémákra (a levendula, teafa, tömjén, geranium)
is kenhetjük
• a női hormonszint kiegyensúlyozásában a muskotályzsálya, levendula, ánizs illóolajok segíthetnek
• a kisbabáknál (levendula, tömjén és római kamilla
illóolajokkal) enyhíthetjük a hasfájás, piros popsi, fogzás vagy orrdugulás esetén, 1-2 csepp illóolajat 10-15 ml
növényi olajhoz adva

„Az aromaterápia az embert holisztikusan közelíti meg,
test - lélek - szellem egységeként. Ez azt jelenti, hogy az illóolajokat nem csak a fizikai test, hanem az érzelmi - gondolati jóllét kiegyensúlyozásáért alkalmazzuk, segítve a szervezetünk öngyógyító képességének kibontakozását.” -zárta
a gondolatmenetet az aromaterapeuta
Farkas Júlia

művelődés
Király László /Sóvárad,Erdély,1943/ költő, prózaíró, műfordító terjedelmes költői munkásságával
kiérdemelte a KOSSUTH-díjat /2022.már.15/.
Király László első verskötete
1967-ben Vadásztánc címmel
került kiadásra, most 2022-t
írunk és több mint 40 kötettel
örvendeztette meg versrajongóit.
Költészete valódi értékek
hordozói, legfeltűnőbb sajátossága s egyben fókusza a
szülőföld. Magafeledten áttudja adni magát az emlékek,
illatok varázsának. Több kritikusa szerint Király László
költészetében erősen érezhető az intellektuális alkat, korszerű
férfias líra, de sajátja a fegyelmezett múltba tekintés.
Költészetében nincsenek földrajzi határok, eszmei szülőföld
tárulkozik elénk egyetemesség, időtlenség jegyében.
Egyik kötete fülszövegén eképpen vall: „A költészet birodalmában lakozó alkotók előtt ott a híres felírat: ki itt belépsz,
hagyj fel minden reménnyel! Nagy küzdelem az írás vereséghangulatú-éjszakák, győzelmi indulókkal zengő reggelek eredménye a vers. És a költők lelkében mégis ott bolyong a remény:
versük nem bánatot támaszt, de örömet s bizakodást”.
Termékeny évei voltak a 70-es,80-as évek. Ez évek alatt 15 kötete jelenik meg.
Költészetében lehet gyönyörködni, beleolvadni, képes belső
dialógust indítani el bennünk.
Vannak kedvenc verseim /mindenik!/ nehéz volna ízelítőül
egyet kiválasszak, de mégis álljon itt egy az egyik legfontosabb:
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Pilinszky
Múlt havi számunkban Pilinszky János zsidó származású magyar szerzők sorában jelent meg. Tévesen. Az
alábbiakban legyen itt egy idézet dr. Czeizel, Endre genetikustól, aztán egy kedvenc Pilinszky-kép és egy kedvenc
Pilinszky-vers!				– molnos –
„Pilinszky családfájában két ág a meghatározó.
Édesanyja, Baitz Veronika ágáról Észak-Lotaringiából származó katolikus francia család, akik keletre
haladva végül Bánátban elnémetesedtek; míg édesapja ágán a család legkorábbra visszavezethető őse
egy Baján működő, szintén római katolikus, lengyel
hentesember, Pilinszky János.”
„Az első világháborúban anyja, Baitz Veronika
önkéntes ápolónőként dolgozott, ekkor ismerkedett
meg idősebb Pilinszky Jánossal. Édesapja családját
a névadó lengyel dédapáig, Pilinszky Jánosig lehet
visszavezetni, aki Baján dolgozott mint hentes.”

/Czeizel, Endre (2000. 05). „Pilinszky János családfájának
értékelése”. Kortárs irodalmi és kritikai folyóirat 44 (5)./

ANYANYELV
„Ó, mit mondjak rólad,
mit szólhatnék én rólad,
minként nevessek,
miként sóhajtsak rólad,
csodaváró hangszer,
melyen mélyen kipengethető,
sötéten billentyűzhető,
gyönyörűn szállni küldhető
……
tépett lobogóként világ fölé bontható
az Elindultam szép hazámból
vérnél vörösebb,
véremnél éltetőbb sikolya.”

Egy szenvedély margójára
A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.

Az a gyöngédség, az a bizalom vallomás, ami e versből árad,
az maga Király László!
Maradok őszinte nagyrabecsüléssel, további sikeres alkotói
éveket kívánok!
Domokos Edit

11

Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szíve a tenyerében lüktet,
oly egyetlen egy kezében a kő,
és vele ő is olyan egyedül lett.
Nem szabadul már soha többé tőle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.
Hangot sem ad a néma szakítás,
egy egész tenger zúgja mégis vissza.
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fiatalok

Hazaköltözni
Tizenöt év után, hazaköltöztem Szovátára. Fél éve élek újra
itthon és nagyon jól érzem magam. Az elmúlt hónapokban,
ha barátokkal, ismerősökkel találkoztam, mindig meghökkenést, megértést vagy valahol e kettő közötti rekciót olvastam
ki a szemükből a tényre, hogy itthon vagyok. Sokan sokfélék
vagyunk, másként élünk meg szituációkat, másként gondolkodunk a jövőnkről, de szerintem mindenkiben legalább egyszer
megfogalmazódik a gondolat, hogy elköltözzön itthonról, próbálja ki milyen egy
más városban, egy más országban, egy másik kultúrában élni. Ugyanakkor, azok, akik
távol vannak ugyancsak hasonló érzésekkel
kelnek- fekszenek, talán haza vágynak, talán
egyáltalán nem.
Én már kiskorom óta jöttem mentem, rövidebb távokra, hosszabbakra kirándultam.
Nagyon szeretek emberekkel beszélgetni,
megfigyelni a kulturális különbségeket és
hasonlóságokat, megcsodálni a sokféle építészetet valamint végigtúrázni egy teljesen különböző, de mégis ismerős erdőn, mezőn, hegyen... Talán ezért nem volt meglepő, amikor
pár éve „végleg” elköltöztem itthonól, és ezért
nagyobb a csodálkozás sokak részéről most,
hogy mégis hazajöttem.
Honnan is indult a gondolat, hogy hazaköltözzek? Azt hiszem ennek több szakasza volt. Először a kolozsvári egyetemi évek
befejeztével éreztem úgy, hogy onnan el kell
menjek, és talán Szováta, a hazafelé vezető út lenne a legmegfelelőbb. Kolozsvár nagyváros, egyre nagyobb, és habár nem éri
el New York méretei, vagy Budapestét, ahol órákat utazik az
ember egyik céltól a másikig, azért már épp elég nagy ahhoz,
hogy az árak nagyvárosiak legyenek és az életérzés is. A nagyvárosokban mindig az vonzott, hogy bizsergetett a levegő. Sok
ember él itt, sokféle gondolkodással, ezért nagyon mozgalmas
az élet, sok kérdést, ingert vált ki az emberekből és mégtöbbre
talál itt választ mindenki, még aki nem is keresi. Egyetemi éveim során nagyon szerettem Kolozsváron lenni, azonban ahogy
elkezdtem dolgozni és a prioritásaim és időm szerkezete is átváltozott, már nem tudtam minden héten háromszor koncertre, színházba, sörözgetni járni a barátaimmal. A barátok nagy
többsége szétszéledt, és egyre drágább volt az élet ahhoz képest,
hogy mit tudott nyújtani a város. Egyetem közben sokszor voltam ösztöndíjjal és különböző programokkal külföldön. Az
amerikai munka-utazás alatt erősödött meg bennem, hogy az
ennyire különböző kultúra és ilyen messzi élet nem nekem való.
Ekkoriban, az lebegett a szemein előtt, hogy valamilyen magyar
lakta vidék, nagyobb-kisváros, talán Marosvásárhely jöhet szóba, arra hogy ott letelepedjek.
Sokan kérdezik, hogy hogy bírom itthon, hisz itt nincs mit csinálni, nincsenek lehetőségek, hogy bírom annyi utazás után a kisvárosi létet. Talán a válaszom erre az, hogy fokozatosan mentem el
és jöttem vissza. Ugyanis a hat év egyetemi mozgalmas élet után,
habár előre nem terveztem, hogy külföldön éljek, Magyarországra,
Békés megyébe egy 15.000 fős kisvárosba költöztem.

Talán itt volt nekem a tűzválasztó, annak ellenére, hogy Szarvas
egy nagyon élhető és szép üdülőváros, a méretéhez képest minden megvan benne – egyetem, színház, mozi, parkok, kézműves
sörfőzdék, uszoda és gyógyfürdő, arborétum, nemzeti park és a
Holt-Körös által nyújtott vízi sportolási lehetőségek. Itt éltem át
hosszú évek után újra azt, hogy ha nem épp reggel 8-kor, sétálok
az úton, (ez Szovátán is pont így van ) akkor csak elvétve találkozok egy egy lézengő emberrel, valamint hogy egy több száz fős
fesztivál után pikk pakk kiürül a város és visszaáll a megszokott
kerékvágásba. Kellett nekem egy fél éve, hogy ezt megszokjam,
de közben nem adtam fel és azon ügyködtem,
hogy megtaláljam a kisvárosban is azt, amire
szükségem volt – változatosságra és mozgalmasságra.
Amikor valaki azt mondja, hogy nem
történik itt semmi – Szovátára értve, kisvárosokra értve, akkor téved. Amennyiben az
embernek késztetése és szüksége van rá, meg
kell keresni a lehetőségeket. Sokszor történt
velem, pl. Budapesten is, hogy a helyiekkel
beszélgettem és kiderült, hogy én fél év alatt
több nevezetességet látogattam meg, mint
ők 20 év alatt. Változtassunk nézőpontot, mi
lehet városunk erőssége? Vegyük Szovátát.
Szováta gyönyörű természeti közegben van,
a környéken éveket lehene túrázni, és még
mindig maradna új meglátogatni való hely.
Ott a Medve-tó, amikor nem akarom a megszokott embereket látni, akkor felmegyek a
tavakhoz, és olyan mintha nyaralnék, tudom, hogy túlzok, de nem állok messze a
valóságtól. Persze vannak Szovátának gyengeségei, pl. a mindenki számára elérhető uszoda, a fiatalok közösségi életének tere is limitált, és az emberek nagyon szeretnek
egymásról beszélni – higyjétek el a nagyvárosban is előbb utóbb
olyan kis közösség alakul ki, ahol pont ez folyik. Azonban ha az
ember nyitott, akkor megláthatja, hogy itt is talál elfoglaltságot
– vannak élő közösségek, akikkel együtt lehet énekelni, táncolni, színjátszani, edzeni járni, lovagolni, cserkészkedni, ahová
lehet tartozni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert röviddel a hazaköltözésem után találtam egy munkahelyet, amit
szeretek, ahol jó együtt dolgozni az emberekkel, és ez nagyon
fontos tényező. A munkám során sok emberrel találkozok, és
kezdem újra megismerni a szovátaiakat. Meglepően változatosak vagyunk (hajóskapitány, borszakértő, világjáró, stb.), sok
ember van, aki kis dolgokban és pozitívan is hozzá tud tenni az
életünkhöz, az én életemhez.
A végére hagytam, de a hazaköltözésem sokadik oka közül talán a legnyomósabb a családom közelsége volt. Nagyon szerencsés vagyok, mert szeretem a családomat és jól érzem magam
a közelükben. Vannak akiknek ez nem adatik meg, ezért más
formában keresik és találják ezt meg, én is többször találkoztam
már a család érzésével – Amerikában a gyerekkori barátnőmben, Szarvason a barátomban és családjában, Csehországban a
spanyol lakótársaimban, ezért szerettem és tudtam ezeken a helyeken élni. Kinek melyik család erősebb azt táplálja,én is ezen
dolgozom napról napra.
Sánta Kata

fiatalok

SZISZ

- szenések
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Eredményes, tanulságos
és kellemes szombati találkozás

Kiss Boglárka élménybeszámolója
Április 2-án a Teleki Oktatási központ ifjúsági programjának keretében részt
vettünk Vincze Lóránt Európa Parlamenti RMDSZ
képviselő és a FUEN elnöke
által tartott előadáson.
Témaként az Európai
Nemzetiségek
Föderatív
Uniójának (FUEN) munkája került bemutatásra, mely
nemzeti és etnikai kisebbségek összefogásával és jogi
képviseletével foglalkozik.
Ennek tagjai lehetnek akár
politikai pártok, akár civil
szervezetek. Európa szerte
kiterjesztett programokat
futtatnak, a kisebbségi jogokat védik, és nem csak,
hiszen pillanatnyilag is perben állnak ezek érdekében.
Emellett a Hungarian Youth Association ifjúsági szervezet munkájába is betekinthettünk Karagich Bálinttal és Pirityi Somával,
az egyesület vezetőivel. Számomra ez volt a leginkább felcsigázó,
ugyanis, ahogyan sokan másoknak a kortársaim közül, nekem is
megfordult a fejemben a külföldön tanulás gondolata. Tudva, hogy
ilyen szervezetek segítségével kapcsolatot tarthatok a hasonló álmokat dédelgető és megvalósító diáktársaimmal nagyobb bátorsággal vágnék bele egy ilyen nagy kalandba.

Ami még figyelemreméltó, az a külföldön tanuló magyar diákok motiválása a szülőföldre való
visszatérésre. Ezáltal pedig a nívós egyetemeken
megszerzett tudás és tapasztalat belecsepegtetése a
hazai munkaerőpiacra.
A szlovákiai sortársaink helyzetének bemutatása empátiát ébresztett bennem, és arra világított rá,
hogy a Nagy Magyarország területén lakó emberekkel kialakított kapcsolatok ápolása nagyon fontos.
Összességében nagyon tetszett az előadás, főként
az interaktív része, mivel ennek a keretében saját
gondolatainkat helyezhettük előtérbe, kérdéseinkre
kaphattunk választ.
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ablak a világra

Pünkösd a gasztronómia jegyében
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli. A húsvét
és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény
ünnep, amelynek neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási
hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a
mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek,
hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt
hirdetett. Az ünnepet sávuótnak, a "hetek ünnepének"
nevezik, mert hétszer hét nappal pészah után ünneplik.
A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz
a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás,
kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.
Hazánkban pünkösdkor az ünneplés mellett nagy hangsúlyt fektetnek, az ezen alkalommal készített ebédekre is.
Pünkösdkor főleg szárnyasokat, vagy juhtartó vidékeken
juhot, bárányt ettek a régiek. Ennek megfelelően a csirke
vagy a liba bármikor az asztalra kerülhet, illetve szarvas-,
juh- és bárányhúsból is ételt készíthetünk.
Azonban, hogy ezen ételek az asztalra kerüljenek szükséges a megfelelő tudás birtokában lennünk, hogy elkészíthessük őket. Ezen receptek megismertetésében Garaczi
Zoltán nyújtott segédkezet rovatunknak, aki a szovátai Pacsirta Hotel séfjeként látja el finomabbnál-finomabb ételekkel a turistákat. Zoltán szerint érdemes ilyenkor valami szpecifikus
ételt készíteni, amelyet nem készítünk minden alkalommal. Az általa javallott ételek pünkösd alkalmával a bárányból főtt palócleves és
a gombás borjúpörkölt juhtúrós nokedlivel.
„A bárányból főtt palócleves alapja, hogy hozzávetőlegesen 30-40
dkg bárányhúst teljesen zsírtalanítani kell, a faggyútalanítani kell,

mivel illúzióromboló tud lenni, ha egy zsíros vagy faggyús hús úszkál a levesben. Miután ezzel készen vagyunk, két közepes fej vöröshagymával megpirítjuk a húst zsírjára, és ezután kis fehérbort hozzá öntve pároljuk. Ezután a fél fövésben lévő bárányhúshoz hozzá
adhatjuk a zöldségeket, amely lehet sárgarépa, zeller. Hozzáadva
összepirítjuk a hússal, és ezután egyfajta sűrítési eljárást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy egy
nagyon pici lisztet rászórunk a
piruló húsra és zöldségekre, és
utána összekeverve azt rászórunk egy kis fűszerpaprikát.
Ezt követően felengedhetjük
hozzávetőlegesen 1,5 liter vízzel, amelyet befűszerezünk
sóval, borssal, ételízesítővel,
amelyhez adunk babérlevelet
és tárkonyt is. Amikor felfőtt,
hozzáteszünk 30-40 dkg apró
kockára vágott burgonyát és
zöldbabot és addig főzzük azt,
míg a zöldségek és a hús is jó
puha nem lesz. Ezután tejföllel
dúsítjuk, ez hozzávetőlegesen
2 dl tejfölt jelent, de vigyázzunk, hogy hőkiegyenlítéssel
adjuk hozzá a tejfölt. Ez annyit
tesz, hogy egy edénybe teszünk
tejfölt és ezt egy merőkanál levessel felöntjük, és szép simára
keverjük. Véleménye szerint

ablak a világra
erre azért van szükség, mert ezen eljárás nélkül
összefut a levesben a tejföl. A legvégén pedig hozzáadunk körülbelül fél evőkanál tárkonyecetet és,
amikor megfőtt, akkor kóstolás után hozzáadjuk
még a végső ízesítést, ha szükséges. Zoltán hozzátette, hogy ezt a fajta levest, ugyanezzel a recepttel
lehet készíteni marhahússal is és disznóhússal is
egyaránt.
Második fogásnak Zoltán egy szokványosabb
ételt ajánlott, gombás borjúpaprikást juhtúrós
nokedlivel, amelyhez laskagombát ajánlott, mivel könnyen beszerezhető. Első lépésként egy
nagy, vagy két közepes fej vöröshagymát megpirítunk, és ehhez hozzáadhatunk kis szalonnát,
melynek zsírjában pirul majd a hagyma. Ezután
hozzáadunk 1-2 db. paradicsomot, és az egészet
felöntve kis vízzel összeforraljuk, amely időtartama körülbelül 15-20 perc. A forralás után a kockára vágott borjúhúst hozzáadjuk, amelyhez csak
annyi vizet adunk, hogy nehogy odaragadjon.
Fontos, hogy ne adjunk sok vizet hozzá, hiszen
a párolás során a borjúhús még enged ki magából levet és ezáltal nem lesz vizes a pörköltünk.
Ezt fűszerezzük sóval és borssal, és nem utolsó
sorban egy csipet őrölt köménnyel ízesítjük. Ízlés
szerint adhatunk hozzá házi paradicsom pasztát,
piros aranyat vagy gulyáskrémet is. Körülbelül a
főzés háromnegyedénél teszünk hozzá nagyon
finomra vágott fokhagymát, viszont ezt is ízlés
szerint, mert nem mindenki szereti egyformán
fokhagymásan. A fokhagymát hozzáadva egyidejűleg hozzáadjuk a fűszerpaprikát is, amelyet
főzni egy órát bőségesen elég. Ha már szinte teljesen megpuhult a húsunk, akkor beletesszük a
gombát, amelyet teljesen puhára, készre főzünk.
A legvégén hozzá tesszük a tejfölt, de itt már nem
szükséges a hőkiegyenlítés, mivel sűrű szaft miatt
nem fog kicsapódni a tejföl. A legvégén, ha elkészült a pörkölt, itt is fontos a kóstolás és az esetleges ízesítők pótlása.
Ezután elkészítjük köretünket, amely a már
feljebb is említett juhtúrós nokedli, amely elkészítési módja nagyon egyszerű és hagyományos.
Egy tálba beleütjük a tojásokat (2db), megszórjuk
egy csipet sóval, hozzáadunk egy kis vizet, majd
annyi lisztet adagolunk hozzá, amennyit felvesz.
A tészta ne legyen túl kemény, inkább kicsit lágyabb. Ezután lobogó vízben szaggatjuk a tésztát
és kifőzzük. Kitesszük egy jénai tálba a nokedlit,
amelyre rámorzsoljuk a juhtúrót, hozzá adunk
tejfölt és egy kis fűszerpaprikát. A borjúpörkölt
szaftjával egy kicsit felöntjük a nokedlit és berakjuk 15-20 percre 150 fokon a sütőbe, mert így
ér össze igazán a túró és a galuska íze. Salátának,
friss cukros salátát készíthetünk, amely tökéletesen passzol a pörkölthöz és a galuskához.˝
Garaczi Zoltán egy tipikus pünkösdi ebéd receptjét osztotta meg velünk, amelyet kedve szerint mindenki elkészíthet és, amely tradicionális ízvilágával
könnyen az egyik nagy kedvencünk lehet.
Koszta Csaba
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A Nagy „Frissítés”…
Másképpen szólva a szép új világ,
az amerikai álom, a „Great Reset” az
alvó állam álma úgy tűnik, kezd valóra
válni. Nem épp úgy, ahogy gondolták,
de mégis. Jót tett neki a migráció, a
„píszí”, a „mítú,” a BLM, a genderhiszti,
a „cancel culture,” sőt még a világjárvány és a háború is.
A konspirációs elméleteknek egyetlen
rossz tulajdonsága van: általában valóra
válnak. Most is ott tartunk. Mostanság
sokan szidtak, hogy „Miért uszítasz? Ne
lázíts! Ez gyűlöletbeszéd! Ez hogy is jelenhetett meg? Miért látod mindenben
csak a negatívumot? Túl szubjektív vagy,
elfogult. Nézd a másik jó oldalát is. Írjál
szépet, vigasztalót!”... Nos, megtörtént,
anélkül, hogy visszaacsarkodtam volna a
kárálókra a közösségi oldalon. Ha ki tudjuk kódolni a jelen világ jelenségeit, észrevehetjük „gyalogosként” is, hogy megváltoztak az előjelek, kitekeredett a szavak
nyaka, eltorzult az észlelésünk és a valóságérzékelésünk. Direkt úgy kapjuk a média ingereket, adagolva és átmaszkírozva,
ahogyan fogyaszthatóak, hihetőek, hogy
a hihetetlentől se idegenkedjünk. Beleillenek abba a képbe, ami általuk alakult
ki. Mert csak azt látjuk-halljuk, olvassuk,
amit nekünk feltálalnak. Nem baj, ha sótlan, ha vegán, ha környezetkímélő, nincs
benne már annyi fosszilis szennyezettségi
öko-lábnyom, – legalább az agyunk eközben szépen átmosódik.
Ismerősömtől kaptam egy levelet,
amelyben lajstromba szedte, mostanság mi minden nélkül élünk vígan.
Elmerengtem alábbiakon:
a telefonok vezetéknélküliek / a tűzhelyek lángnélküliek / az autók kulcsnélküliek / a motorok üzemanyag
nélküliek /az ételek zsír nélküliek / az
autókerekek belső nélküliek / a ruhák
ujjnélküliek (de kapucnisak) / a fürdőruhák melltartónélküliek / a fiatalok
munkanélküliek / a vezetők erkölcs nélküliek / a kapcsolatok bizalomnélküliek / a hozzáállások empátianélküliek /
a gyermekek apanélküliek / az érzések
szívnélküliek / a gyermekek modor nélküliek / az országok Isten nélküliek!
Sommás a kép, talán túlzó itt s ott,
mégis magunkra ismerünk bennük.
Talán folytathatnók is a -mentes jelző segítségével: nikotinmentes cigi,
koffeinmentes kávé, húsmentes töltött
káposzta, cukormentes kóla, fedezet-

mentes csekk, őszinteségmentes ígéret,
autómentes nap, tévémentes szórakozás, következmény mentes döntések,
büntetésmentes bűnök, kötelességmentes jogok, szabadságmentes rabság.
Mert ebben a nagy frissítésben ábrándjaink túszul ejtettek, illúzióinkat
kegyetlen és kíméletlenül gyilkoló
ideológiává merevítettük, s már-már
készen állunk arra, hogy kimondjuk
saját halálos ítéletünket. Annyi mindent megengedünk magunknak, annyi
mindent elhagyunk, felhígítunk, átértelmezünk, hogy évezredes értékvilágunk, tapasztalatunk, emberségünk
egyéni és közösségi szintjei alapjaiban
inognak meg. Ez már nem a józan ész,
ez már nem a normalitás, inkább az Isten nélküli világ földi paradicsomának
rúgkapálózása, amikor a sátán felfalja
saját gyermekeit.
Oda jutottunk, hogy a tét már nem
más, mint a fizikai fennmaradásunk.
A háború azt is felszínre hozta, hogy
környezeti katasztrófáknál hamarabb
fenyegeti az emberiséget az éhínség. S
ettől a jóléti keresztény államok még
inkább megijedtek. A fegyvert viszont
nem lehet megenni, s az a halottakat
sem fűti. Hiszen a vesztesek hiába nyomatnak több milliárd dollárt, a papír
értékesebb lesz, mint maga a fedezet
nélküli pénz. A dollár az olajhoz van
kötve, de a rubel az aranyhoz. A másiknak állított csapda így a valódi agresszort ejti foglyul.
Holott a keleti birodalomban lenne
energia, a nyugaton technológia, csupán bizalom és hit kellene egymásban.
És Istenben.
Talán az a „vigasztaló” ebben a posztmodern háborúban, hogy a győzteseket és a veszteseket is ráébreszti majd
saját felelősségükre. Hiszen a háborús
bűnösök is meghalnak és feltámadnak.
Nemcsak az ártatlanok. De nem mindegy hogyan, miért élünk és halunk meg.
Mert, amíg egyik vagy másik fél a
mindennapi fegyvereiért imádkozik,
vagy éppen a háború meghosszabbításában érdekelt, addig Isten kezét is
megkötik, és a segítőkész embereket is
félrevezetik.
Mi inkább merjünk hinni az ima erejében. Mert annak hatására születik a
béke. Leginkább a szív mélyén.
Sebestyén Péter
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szabadidő
Mihez milyen bort

Ha feltesszük a kérdést, hogy milyen bor kerüljön az asztalra, lehet-e
más válasz erre, mint az, hogy az a
bor, amit szeretünk, amit bármilyen
alkalommal szívesen megiszunk?
Már-már azt írtam, hogy fogyasztunk, mert az előkelőbbnek tűnt, de
aztán mégsem azt választottam, mert
önmagában a fogyasztás arra utal,
hogy igyekszünk kevesebbé, kisebbé
tenni azt, amiből sok van, amiből túlságosan nagy van., de kedvünkre való
jó borból sosincs túlságosan sok. Tehát finom borkészletünket nem kell
kevesebbre, kisebbre fogyasztanunk.
Úgy tűnhet, ezzel meg is válaszoltunk
a kérdésre, hiszen lehet-e egyáltalán
mást javasolni, mint éppen azt, hogy
az asztalra azt a bort tegyük, amit szívesen megiszunk. Hiszen az ember
mindig a legjobbra törekszik. Vagy
mégsem ilyen egyszerű erre a kérdésre válaszolni? Lehetséges, hogy több
kritériumot is figyelembe kell vennünk adott pillanatban a borunk kiválasztásánál?
Amikor bármiféle választásról van szó, előttem egy hatalmas
virágoskert jelenik milliónyi tővel és ezernyi féle virággal, amiből nekem egyetlen szálat szabad leszakítanom. Bármelyiket.
Igyekszem éppen azt, amit a legjobban kedvelek, de az adott
pillanathoz is, az adott körülményekhez is leginkább illő.
Ha a bor hatalmas „virágoskertjében” szakíthatok egy palackot, hasonló meggondolás vezet, meg kell találnom azt, amit
szeretek, de ugyanakkor éppen a legillőbb ahhoz a pillanathoz.
Persze, sosem feledkezhetek meg arról, hogy éppen mekkora a
kínálat, tehát, hogy miből választhatok, mert sosem adatik meg
minden vágy kielégítésére lehetőség. A választásnál, persze, sokat segít a tapasztalat. Lehet rá alapozni. Lehet azt mondani,
hogy ez vagy az már nekem bejött, s ragaszkodom hozzá.
Azért mégsem haszontalan megtudni, hogyan vélekednek
erről azok, akiknek talán még több tapasztalatuk van e témában. Már hallottam borászt, aki azt vallja, hogy az ételválasztást könnyebb a borhoz társítani, mint fordítva. Tehát az adott
bor legyen a mérföldkő, amihez igazodnunk kell. Ez igaz, és
nem igaz. Igaz, ha csak egyetlen féle borunk van. Akkor tényleg
vele kell találnunk harmóniát. Ám nem igaz, ha az étel adott és

több féle borból választhatunk. Azért
mégis az a legjobb, ha mindkettőt
aszerint választhatjuk meg, hogy éppen mi illik az illető eseményhez, körülményekhez, pillanathoz.
Persze, semmilyen helyzetet nem
tekinthetünk egyszerinek, folyamat
nélkülinek, mintha csak az lenne,
előzmények nélkül, ki lenne vágva az
idő szövetéből.
A hozzáértő (Negele Enikő borszakértő) szerint legjobb, ha nem
konkrét szőlőfajtához, hanem stílushoz igazodunk. Színt a színhez
párosítunk. Fehér húsokhoz fehér
bort, vörös húsokhoz vörös bort.
És karaktert a karakterhez. Könnyű
ízvilágú ételekhez könnyű fehér bort
ajánlanak. A könnyedség könnyedséget, visszafogottság visszafogottságot
kér a borban is. Savas ételek – saláták, savanykás levesek – magasabb
savtartalmú borokat fogadnak szívesen társul. Az édes ételek magasabb cukortartalmú borokat.
Például aszúféléket vagy szamorodnit. Gyümölcsös kevés cukortartalmú desszertekhez pedig félszáraz gyöngyöző bort. A
kíméletesebb eljárással – párolással – készült vörös húsokhoz
fiatal vörösbor (pinot noir vagy kadarka) illik. A nehéznek ismert ételek testesebb, nehezebb vörösborokat kérnek. A pikáns
ételek csípősségét viszont a félszáraz fehérbor maradék cukortartalmával lehet enyhíteni, kiegyensúlyozni.
Nem nehéz megjegyezni mindezt, tán nem is kell. Csak arra
figyeljünk, mihez mit érzünk illőnek. De bármit írhat a szabály,
önmagunk számára a saját tapasztalat a legfontosabb, tehát
igyuk azt, amit a legjobban kedvelünk! Igyunk jó bort!
Csakhogy ökör iszik magában, s közös étkezéseinken tekintettel kell lennünk a borválasztásnál másokra is, és akkor már
fontosabbakká lesznek az itt leírtak. Viszont a rozéborokkal
és a pezsgővel nehéz tévedni. Azok csaknem minden ételhez
passzolnak. A könnyű testű, kevés csersavat tartalmazó vörösborok szintén.
Fehérborok esetén fiatalabbakat keressünk (1-2 éveseket),
vörösboroknál pedig kicsit öregebbet (3-4 éveseket) vagy még
korosabbakat, hordóban érlelteket.
– nos –
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