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Indián nyár
Az ősznek az a csodás idő-

szaka, amikor a megszokottól 
eltérően még jó ideig nem 
tud ridegbe-hidegbe váltani 
az időjárás, bár az éjszakák és 
a hajnalok már hűvösek, ám 
napközben igazán jelentős 
felmelegedésnek örülhetünk. 
Ilyenkor a fény aranylóvá, 
mézessé válik, majdhogynem 
csöpög a fákról. A természet 
most ül farsangot, színpom-
pába öltözik minden levél. 
Felfokozottak a színek, felfo-
kozott az életkedv, lobbot vet 
minden, mert millió jelből 
érződik, hogy közeledik a 
dermesztő tél. Aztán az in-
diánok öltözékének színére 
vált - lehet, hogy innen a név 
–, a fakult vászonéra, a hasí-
tott bőrre, mielőtt gyorsan 
kihuny és szürkébe olvad.

Idős hölgyek – nem csak 
ők –  szívesen sütkéreznek 
a délutáni langymelegben. 
Tán ezért is mondják vén-
asszonyok nyarának is.

Aszályos nyár és minden-
napos esőkkel megáldott 
koraősz után mondhatni, 
nagyon hosszú indián nyár-
ban, azaz vénasszonyok 
nyarában volt részünk. Szép 
volt, jó volt, örülhettünk 
neki. Ha nem csupán a kelle-
metlent látjuk. Ha nem csak 
az elmúlt nyár csonttá szá-
rító aszályára emlékezünk 
vagy az eljövő tér dermesz-
tő hidegére gondolunk. Ha 
tudtunk örülni. Ha tudunk 
annyi örömtartalékot őrizni 
magunkban, amely kellemes 
melegben tartja a szívünket.

Az indián nyár valamiféle 
kivonata, kellemes eszenciá-
ja az elmúlt nyárnak, ugyan-
akkor meleg gyapjúszvetter 
is az elkerülhetetlen télre.

Molnos Ferenc

Tömbházak energetikai felújítására

Ma, 2022. november 7-én, Bukarest-
ben, a fejlesztési minisztérium képvise-
letében, Cseke Attila-Fejlesztési, Köz-
igazgatási és Közmunkálatokért felelős 
miniszter úrral, finanszírozási szerző-
dést írtam alá, az Országos Helyreállítási 
Program - 5. komponens- Felújítási hul-
lám - tömbházak energetikai felújítására 
vonatkozó tengelyen.

A szerződés értéke 6.748.430,98 lej, 
amely a Petőfi Sándor lakónegyedben 
található 2 tömbház – G és H tömbhá-
zak – energetikai felújításának költségeit 
finanszírozza.

A tömbházak kiválasztásánál a követ-
kező szempontokat vettük figyelembe: 
azon tömbházak amelyek közbiztonság 
szempontjából balesetveszélyesek vol-
tak, azon tömbházak amelyek a város 
központi részén helyezkednek el (Fő út 
mentén) illetve ahol a lakótársulatok, 
mint szerződő partner, a pályázat be-
nyújtásakor törvényes keretek között 
működtek.

Ez az első ilyen jellegű nyertes pályá-
zatunk. Reméljük, hogy a többi leadott 
pályázat is pozitív elbírálásban részesül.

Városunk polgármesterének itt mellékelt be-
jelentése is mutatja, hogy újabb pályázati lehe-
tőséget vett sikerrel a szovátai önkormányzat. 
Új terület ez, de része a városrendezésnek, hi-
szen amellett, hogy lakossági érdeket szolgál, 
javítja a biztonságot és a városképet is. Nyil-
vánvaló, hogy ez csak a kezdet, az önkormány-
zat több pályázatot is leadott.

– Jelen pillanatban összesen 21 különböző 
pályázatunk fut valamilyen formában – mond-
ta el örömmel a városvezető – ezen a héten na-
ponta kaptuk a jó híreket.

Egyik jó hír, hogy átadták az önkormányzat 
melletti területet a kivitelezőnek, kezdődhet a 
városközpont kialakítása, a volt iskolaműhely 
épületének kulturális központtá való átépítése.
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Önkormányzatihatározatok
szám alatti ingatlan használati 
jog ingyenes átadásának jó-
váhagyásáról a Maros Megyei 
Állategészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Igazgatóságnak;

163/27.10.2022 sz. Határozat 
– a 2022/146 sz. tanácshatá-
rozat módosításának jóváha-
gyásáról, amely Szováta Város 
Helyi Tanácsa képviselőinek 
a „Domokos Kázmér” Tech-
nológiai Líceum vezetőtaná-
csába és az “S. Illyés Lajos” 
Gimnázium vezetőtanácsába 
történő kinevezéséről szól;

164/27.10.2022 sz. Határo-
zat – „Háztartási szennyvíz 
építési munkák a Fűrészdomb 
utcában, Szováta város, Maros 
megye” c. beruházás műsza-
ki-gazdasági dokumentáció-
jának jóváhagyásáról;

165/27.10.2022 sz. Határo-
zat – „153A és 153-as megyei út 
Modernizációja és rehabilitáci-

Városházi anyakönyvi adatok
Bejelentett újszülöttek: 
Deák-Csetri Kincső (szülei: Deák Csaba és Csetri Ibolya);
Rostás Zoe Kamilla (szülei: Rostás Zoltán és Rapa Piroska); 
Nagy Bálint (szülei: Nagy László és Nagy Monica); 
Fodor Nóra (szülei: Fodor Romeo és Szász Imola); 
Todor Dávid (szülei: Todor Loránd és Todor Mária Magdolna);
Piri Mátyás (szülei: Piri László Csaba és Piri-Köllő Mónika;
Bereczki Abigél Bíborka (szülei: Bereczki Endre és Bereczki Tímea);
Balázs Kira (szülei: Balázs Barna és Balázs Beáta);
Szakács Hanna (szülei: Szakács Lehel András és Szakács Andreea Tünde);
Bartha Márk (szülei: Bartha István és Nagy Szidónia); 

Házasságot kötöttek: 
Pál Antal Ernő (Fő út 169 szám) – Suciu Laura Maria (Fő út 169 szám);
Fancsali Sándor (Zetelaka) – Katona Orsolya (Illyésmező 34 szám);

Elhunytak: 
Erdős Katalin (sz. 1928) – Ludwigsburg (Németország);
Káló Irén (sz.1932) – Malom utca 5 szám;
Lázár Katalin (sz. 1952) – Tavasz utca 115 szám;
Koszta Mihály (sz. 1960) – Őzike utca 3 szám
Lakatos Ilona (sz. 1932) - Fő út 147 szám;
Lázár László (sz. 1942) – Sómező utca 39 szám;

ója  Nagyernye-Nyárádremete-
Szováta útvonalon” c. projekt 
jóváhagyásáról;

166/27.10.2022 sz. Határo-
zat – 2021/138 sz. tanácsha-
tározat módosításának jóvá-
hagyásáról, amely a szakadáti 
kultúrotthon „ENERGIAHA-
TÉKONYSÁG NÖVELÉSE 
ÉS INTELLIGENS ENER-
GIAGAZDÁLKODÁS” c. be-
ruházás műszaki-gazdasági 
mutatóira vonatkozik;

167/27.10.2022 sz. Határozat 
– új gyűléselnök választásáról;

168/27.10.2022 sz. Határozat 
– „Szováta város közvilágítá-
si rendszerének hatékonysá-
ga-korszerűsítése” című be-
ruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának illetve mű-
szaki-gazdasági mutatóinak 
jóváhagyásáról;

169/27.10.2022 sz. Határo-
zat – „Vízellátó és háztartási 

szennyvízhálózat bővítése 
Szováta városban, Maros 
megyében” című beruházás 
műszaki dokumentációjának 
illetve aktualizált műszaki-
gazdasági mutatóinak jóvá-
hagyásáról;

170/27.10.2022 sz. Hatá-
rozat – „Vízellátó és háztartá-
si szennyvízhálózat bővítése 
Szováta városban, Maros me-
gyében” című beruházás meg-
valósítására vonatkozóan;

171/27.10.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról;

171/27.10.2022 sz. Ha-
tározat – a Bánya utcában 
található, 53434 telekkönyvi 
számmal bejegyzett ingatlan 
Szováta Város magántulajdo-
nába történő átvételéről, vala-
mint a telekkönyvbe jegyzett 
tulajdonos nevének kiigazítá-
sáról Szováta Városra;

158/27.10.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról;

159/27.10.2022 sz. Hatá-
rozat – Szováta Város Helyi 
Költségvetése Végrehajtási 
Számlájának elfogadásáról 
2022.09.30;

160/27.10.2022 sz. Hatá-
rozat – Vónya Lukács önkor-
mányzati képviselői megbíza-
tásának halála következtében 
történő megszűnése és a helyi 
tanácsosi állás megüresedésé-
nek jóváhagyásáról;

161/27.10.2022 sz. Hatá-
rozat – a tanárok útikölt-
ségeinek elszámolási jóvá-
hagyásáról a „Domokos 
Kázmér” Technológiai Líce-
umban és az „S. Illyés Lajos” 
Gimnáziziumon belül;

162/27.10.2022 sz. Határo-
zat – a Szováta város tulajdo-
nát képező, Csendes utca, 20. 

A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro



Valoarea proiectului este de 6.748.430,98 lei, 
care vizează renovarea energetică a 2 blocuri 
de locuințe – blocurile G și H – din cartierul 
Petofi Sandor, Orașul Sovata.

La selectarea blocurilor am avut în vedere 
următoarele aspecte: blocuri care datorită 
stării de degradare prezintă pericol de accident 
asupra pietonilor, blocuri care sunt amplasate 

în zona centrală a orașului 
(pe strada Principală), 
respectiv blocuri unde 
asociațiile locative, în calitate 
de parteneri contractuali, 
la momentul depunerii 
proiectului, funcționau legal.

Este primul proiect 
câștigător de acest fel. 
Sperăm ca și celelalte cereri 
depuse să primească o 
evaluare pozitivă.
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Hotărârea nr. 158/27.10.2022  
– cu privire la aprobarea rec-
tificării Bugetului Local al 
Orașului Sovata, pe anul 2022;

Hotărârea nr. 159/27.10.2022 
– cu privire la aprobarea 
Contului de execuţie al Bu-
getului Local al Orașului 
Sovata la data de 30.09.2022;

Hotărârea nr. 160/27.10.2022 
– cu privire la încetarea man-
datului de consilier local al 
domnului Vónya Lukács, ca 
urmare a decesului acestuia 
și declararea ca vacant a lo-
cului de consilier local;

Hotărârea nr. 161/27.10.2022 
– privind aprobarea decontării 
cheltuielilor de deplasare a ca-
drelor didactice din cadrul Li-
ceului Tehnologic „Domokos 
Kázmér” și Şcoala Gimnazială 
„S.Illyés Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 162/27.10.2022 
– cu privire la aprobarea pre-
luării în folosință cu titlu gra-
tuit de către Direcția Sanitară 
Veterinară și Pentru Siguranța 
Alimentelor Mureș a imobilu-

Hotărârile Consiliului Local
lui, situat în Sovata, Str. Liniștei 
nr.20, județul Mureș;

Hotărârea nr. 163/27.10.2022 
– cu privire la aproba-
rea modificării H.C.L. 
nr.146/27.09.2022 privind 
desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Orașului 
Sovata în Consiliul de 
Administrație al Liceului Teh-
nologic „Domokos Kazmer” 
și în Consiliul de Adminis-
traţie al Şcolii Gimnaziale „S. 
Illyes Lajos” Sovata;

Hotărârea nr. 164/27.10.2022 
– cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-eco-
nomice pentru investiția 
„Lucrări de construire ca-
nalizare menajeră Str.Dealul 
Ferăstrăului, Oraș Sovata, 
județul Mureș”;

Hotărârea nr. 165/27.10.2022 
– cu privire la aprobarea pro-
iectului „Modernizare și Rea-
bilitare DJ153A – DJ 153 tra-
seu Ernei-Eremitu-Sovata”;

Hotărârea nr. 166/27.10.2022 
– cu privire la modificarea 

H.C.L. nr.138/10.11.2021 
privind aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici ai 
obiectivului “CREŞTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETI-
CE ŞI GESTIONAREA IN-
TELIGENTĂ A ENERGIEI 
„MODERNIZARE CAMIN 
CULTURAL SACADAT PRI-
VIND CRESTEREA EFICI-
ENTEI ENERGETICE”“, pre-
cum și aplicarea unei cereri 
de finanțare la Programul pri-
vind creșterea eficienței ener-
getice și gestionarea inteligen-
tă a energiei în clădiri publice, 
derulat prin Administrația 
Fondului pentru Mediu;

Hotărârea nr. 167/10.11.2022 
– cu privire la alegerea 
președintelui de ședință;

Hotărârea nr. 168/10.11.2022 
– cu privire la aprobarea 
documentației tehnice faza 
SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru lucrarea 
„Eficientizare-modernizare a 
sistemului de iluminat public 
stradal, în Orașul Sovata”;

Hotărârea nr. 169/10.11.2022 
– cu privire la aprobarea 
documentației tehnice faza 
Proiect Tehnic de Execuție și 
a indicatorilor tehnico-econo-
mici actualizați pentru lucrarea 
„Extindere rețea de alimentare 
cu apă și canalizare menajeră în 
Orașul Sovata, județul Mureș”;

Hotărârea nr. 170/10.11.2022 
– privind implementarea 
proiectului: „Extindere rețea 
de alimentare cu apă și ca-
nalizare menajeră în Orașul 
Sovata, județul Mureș”;

Hotărârea nr. 171/10.11.2022 
– cu privire la aprobarea rec-
tificării Bugetului Local al 
Orașului Sovata, pe anul 2022;

Hotărârea nr. 172/10.11.2022 
– cu privire la atestarea apar-
tenenţei la domeniul privat 
al orașului Sovata, a imobi-
lului înscris în C.F.53434-
SOVATA și rectificarea de-
numirii proprietarului, din 
CONSILIUL LOCAL AL 
ORAŞULUI SOVATA, în 
ORAŞ SOVATA

Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Astăzi, 7 noiembrie 2022, la București, 
împreună cu d-l ministru Cseke Attila, 
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, am semnat un contract de 
finanțare, în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență - Componenta 5 – Valul 
renovării – pentru renovarea energetică a 
blocurilor de locuințe.

Comunicarea primarului Fülöp László Zsolt
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Mint ismeretes, főleg a vállalkozók számára, a jövő 
évtől (2023-as pénzügyi év) jelentős változások áll-
nak be az adózás terén. Mivel a szovátai pénzügyi 
hatóság vonzáskörében ez több, mint 1000 céget 
érinthet, közérdeklődésre tarhat számot a legfonto-
sabb tényezők elemzése. Az alábbiakban a cégek, a 
céges árbevételek és nyereség adózásának világába 
nyújtunk betekintést. Bár nem feltétlenül esik egybe 
a szakirodalomban, de a közérthetőség miatt cégek-
nek ebben az írásban a Kft.-ket tekintjük (hivatalos 
megjelölés szerint S.R.L.), mert ezek a legelterjed-
tebbek vidékünkön. 

Jelenleg a cégek két kategóriában fizetnek jövedelmi 
adót. Amelyeknek 1.000.000 eurónál nagyobb az éves 
árbevétele, ún. profitadót, azaz nyereségadót fizetnek. 
Amelyeknek ezen összeg alatti (az esetek túlnyomó 
része), ún. mikroadót fizetnek, amely szintén két kate-
gória alapján differenciált. Ahol van legalább egy napi 8 órás mun-
kaszerződéssel dolgozó munkavállaló, ott az adó a teljes árbevétel 
1%-a, ahol nincs alkalmazott vagy az alkalmazott(ak) összóraszáma 
napi 8 alatt marad, a mikroadó a teljes árbevétel 3%-a. 

A következő évtől, ahhoz hogy a cég mikroadó-fizető lehes-
sen, meg kell felelnie pár kritériumnak. Fontos kiemelni, hogy 
ezek a kritériumok 2022. december 31-én már adottak kell le-
gyenek, tehát aki mikrovállakozást szeretne üzemeltetni jövő-
től, annak gondot kell fordítania a feltételek teljesítésére még 
az év lejárta előtt! Akár olyan cég is lehet mikro, amely jelenleg 
nyereségadót fizet, amennyiben teljesíti a feltételeket. A továb-
biakban ezekről a feltételekről teszünk említést.

A mikroadó mértéke az árbevétel 1%-a. Azaz megszűnik a 
3%-os mikroadó. Amely cégek eddig 3%-ot fizettek két út előtt 
állnak. Ha teljesítik az 1%-os feltételeket, akkor maradnak 
mikrovállakozások. Ha nem, akkor nyereségadót fognak fizet-
ni. Ennek mértéke az adóalap 16%-a. Az adóalapot úgy tudjuk 
kiszámítani, hogy az összbevételből levonjuk az összkiadást 
(ezt nevezzük profitnak), levonjuk belőle az adómentes bevé-
teleket (elsősorban pályázati támogatások tartozhatnak ide) 
és hozzáadjuk az adóalapnövelő tételeket. Az adóalapnövelő 
tételek a le nem írható ráfordítások (költségek), amelyek szer-
teágazóak lehetnek. A nyereségadót fizető cégeknél ezek okoz-
zák elsősorban a fejfájást, mivel ezen a vonalon gyakoribbak 
az adóellenőrzések, itt különbözik legjobban a vállakozók és az 
adóhivatal álláspontja. 

Az éves árbevétel (ez érvényes már 2022-re is!) 500.000 euró 
alatt kell legyen. A december 31-i árfolyamot veszik majd ala-
pul, amely jelen pillanatban még nem ismeretes. Ezért tételez-
zük fel, hogy 4,9 lej/euró árfolyam lesz érvényben, ez esetben 
500000 x 4,9 = 2450000 RON alatt kell legyen a cég éves árbe-
vétele ahhoz, hogy mikro maradhasson 2023-tól is. 

A tulajdonosi körben nem lehet benne az állam vagy az ön-
kormányzatok. Azaz bármely állami hatóság vagy önkormány-

Döntés előtt a vállalkozások

zat cégei nyereségadót fizetnek, nem lehetnek mikrók. Olyan 
cégek, amelyek felszámolás alatt vannak, csődeljárás zajlik el-
lenük bármely formában, szintén nyereségadót fizetnek, nem 
lehetnek mikrók.

Fontos kritérium, hogy azok a cégek, ahol a bevételek több 
mint 20%-a tanácsadási és menedzsment-jellegű szolgáltatá-
sokból származik, szintén nem lehetnek mikrók abban az eset-
ben sem, ha minden egyéb feltételnek megfelelnek. Ezeknek a 
bevételeknek a meghatározása TEÁOR-kódok (ismertebb ne-
vén CAEN-kód) szerint történik.

Ha egy természetes személy (elterjedtebb nevén fizikai sze-
mély) egy cégben a tulajdonrészek legalább 25%-át birtokolja, 
akkor maximum 3 ilyen cége lehet mikrovállakozás. Be kell je-
lentenie az adóhatóságnál, hogy ennél több cég esetén melyik 
az a három, amely mikrovállakozás marad. 

Szintén elengedhetetlen kritérium, hogy legyen legalább egy 
alkalmazott napi 8 órás, teljes normás munkaszerződéssel. Ez 
kiváltható két 4 órással vagy akár négy 2 órással is, de az érvény-
ben levő személyi jövedelemadózás miatt itt az a veszély is fe-
nyegethet, hogy minden részmunkaidős szerződésre teljes fize-
tési járulékot kell fizetni, ami eléggé égető adóterhet jelentene a 
vállalkozások számára. Egy minimálbéres munkaszerződés havi 
adóterhei hozzávehetőleg  1100 RON körül alakulnak (még nem 
ismeretes a jövő évi minimálbér mértéke). Ezt lényeges figyelem-
be venni a céges jövedelemadót illető opció kiválasztása során.

Javaslatunk, hogy minden vállalkozó vegye fel a kapcsolatot 
még időben a könyvelőjével, adótanácsadójával, jogászával és 
együttesen határozzák meg a cselekvési irányt, mert egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen adóterhekkel kell megküzdeni az 
elkövetkezendő időszak nehéznek ígérkező gazdasági helyzeté-
ben és a lépéseket még az év vége előtt meg kell tenni. 

Fekete Árpád Zsombor
közgazdász
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Kelemen Imre, akivel volt szerencsém személyesen is elbe-
szélgetni a szovátai RMDSZ október 23-i megemlékezése után, 
korát meghazudtoló lelkesedéssel és beleéléssel mesélt életéről, 
mely itt kezdődött Szovátán, 1937. május 17-én, az esti vecser-
nye idején, ahogy írja 2007-ben megjelent „Angyaljárás” című 
könyvében, mely, ahogyan a beszélgetésünk is, alapjául szolgál 
ezen cikknek. 

Gyermekkora csínyekkel és huncutságokkal megtűzdelve telt 
el, ami még ma is fellelhető a szemében alkalmanként. „Tör-
ténjen bármi, a csínyt nem hagytam el soha gyermekként sem 
otthon sem az iskolában, amit legszívesebben kerültem volna, 
s mikor sikerült, a határban, a templomtoronyban rosszalkod-
tam az akkori padtársammal, aki hasonlóan gondolkodott 
gyermekfejjel ezekről a dolgokról.” Emlékei oly éléneken élnek 
benne, mintha a közelmúlt eseményeiről beszélgettünk volna. 
„Visszaemlékszem a magyar honvédek bejövetelére 1940-ben, 
s bár csak kis gyerek voltam, alig 3 éves, tisztán él bennem a 
kép, mikor azok magyar nótákat énekelve masíroztak végig 
Szováta főutcáján, s mi, felnőttek és gyerekek egyaránt csodá-
lattal ás ámulattal néztük őket. Az egész falu kitódult az utcára. 
Nagyon felnéztem akkoriban a magyar katonákra bár kicsike 
voltam, mindig kerestem az alkalmat, hogy a közelükben lehes-
sek, mert én bizony elhatároztam akkor, hogy belőlem katona 
lesz. Érdekes, hogy amikor az élet hozta ezt a lehetőséget, mégis 
elfordultam tőle…”

Ezen felhőtlen és boldog idők nem tartottak sokáig, ugyanis 
négy évvel azután, hogy megismerkedett a magyar katonákkal 
és összebarátkozott velük a gyakorlótéren, a hatalmat az oro-
szok vették át. „Tisztán emlékszem, mekkora rettegés kerítette 
hatalmába a falu népét mikor hírül vettük, hogy jönnek az oro-
szok. Mindenki, ami kicsi mozdítható java volt fogta, és elme-
nekült a közeli rekettyésbe, erdőkbe, ki hova. Mi is így tettünk a 
családommal, de mind hiába, hetek elteltével megtaláltak min-
ket is az orosz katonák, akik nem sokkal azután el is hagyták a 
mi szerény kis falunkat átadva a helyüket a románoknak. Szé-
pen lassan mindenki beletörődött a helyzetbe, amiből én akkor 
még nem értettem sokat, mert épp, hogy elkezdtem iskolába 
járni. 

Az idő teltével beiratkoztam Szászrégenben az ipari iskolába 
1951 szeptemberében. Érdekes periódusa volt ez a három év az 
én fiatalságomnak, hiszen itt szembesültem először a román-
magyar együttéléssel, találkoztam számomra addig ismeretlen 
dolgokkal és kötöttem baráti, na meg kevésbé baráti viszonyo-
kat.” Itt ismerte meg a szerelmet is, ami szintén barátságból 
alakult át, s ami később ki is teljesedett. „Életem legszebb évei 
voltak ezek.” – mondja csillogó szemmel.

Az igazi fordulatot azonban az 1956-os év hozta az életébe, 
amikor is már otthon Szovátán tevékenykedett egy ideje, mint 
villanyszerelő. Ennek ellenére a forradalom híre Marosvásárhe-
lyen érte. „Néhány jó cimborámmal rögtön el kezdtük tervez-
getni, hogy hogyan juthatnánk ki Budapestre, ugyanis amikor 

hallottunk a forradalomról mindannyian ott szerettünk volna 
lenni. Hamar rájöttünk aztán hogy nem kivitelezhető a ter-
vünk, így itthon kezdtünk el szervezkedni.” – mondja révedező 
szemmel. A könyvéből tudom, hogy a szervezkedés folyama-
ta kommunistaellenes kiáltványok nyomtatását jelenti. Sajnos 
fiatalságuk és tapasztalatlanságuk miatt hamarabb jutott a tit-
kos rendőrség tudtára a tervük minthogy azt megvalósíthat-
ták volna. Heteken át tartó bujkálás után végül feladta magát 
a szekuritáténak. 1956 december 15-én ítélték el 10 év börtön-
ben, és még a Jó Isten tudja hol letöltendő börtönbüntetésre. 
Emlékei szerint méltósággal fogadta az ítéletet, de ekkor még 
nem is sejtette, milyen szörnyűségek vártak rá. 

Raboskodásának két fő helyszíne Szamosújvár és a Duna-
delta volt, de ezek mellett megfordult Marosvásárhely után 
Zsiláván, és kevés időre Bukarestben is. 

„1957 szeptemberében szállítottak át Szamosújvárra, ahol 
nem sokkal ezután bekerültem a 3-as pavilonba, másnéven zár-
kába. A zárka sokkal keményebb büntetéseket és rosszabb kö-
rülményeket jelentett számunkra. Itt szinte mind csoportveze-

Hűség mindenek felett
Egy ember életszemelvényei

Fotó: Ábrahám Szilárd
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tők voltunk, akiket különösen meg akartak büntetni.” Itt ismer-
kedett meg későbbi jó barátjával, Bartis Ferenccel, akivel közö-
sen megéltek jót és rosszat egyaránt, tervezgették együtt a jövőt, 
segítették egymást minden lehetséges módon, ahogyan csak 
szükség volt rá. „Egyik nap Feri barátom hirtelen eszméletle-
nül zuhant a földre mindenki hatalmas ijedelmére. Tudtam, 
hogy mi a teendő, és azt is, hogy milyen következményekkel 
járhat. Ennek ellenére egy percig sem tétováztam, odaléptem 
az ajtóhoz és megvertem az öklömmel. Elsőre senki nem felelt, 
így megismételtem. Másodjára jött az őr, akit megkértem, hogy 
hozzon orvost. Ő utasított, hogy várjak, és ne üssem többet az 
ajtót. Eltelt tíz perc, húsz perc, fél óra, de senki sem jött. Így 
hát kénytelen voltam újra dörömbölni. Ekkor az őr kirángatott 
a folyosóra és úgy felnyomott a falra, azt hittem ott maradok. 
Berugdosott a tiszti irodába és addig adta a tenyereseket egy 
seprűnyéllel, ameddig meg nem esküdtem, hogy többet nem 
verem az ajtót. Mindez mégis megérte, mert végül eljött az 
orvos Bartishoz, aki aztán meggyógyult.” Ezen eseménykor 
tanúsított bajtársi bátorsága és a haza iránt tulajdonított felelős-
ségvállalásáért a Magyar Érdemkereszt kitüntetésben részesült, 
és mai napig nem bánja tettét. Minden megpróbáltatás és át-
élt szörnyűség ellenére vannak kedvesebb élményei is ebből az 
időszakból: mesélt börtön-költészetről, politikai társalgásokról, 

a rabok összefogásáról mikor a szükség vagy saját élvezeteik 
csekély kielégítéséről volt szó, mint például cigaretta csem-
pészés. „Így teltek a napok, hetek, hónapok és az évek, mikor 
könnyebben, mikor nehezebben.” 

A zárkában eltöltött két év után egyik napról a másikra átszál-
lították a Duna-deltába 1960 júniusában, ahol jobbra kezdtek 
fordulni a dolgok. Annak ellenére, hogy mezőgazdasági mun-
kát végeztettek velük, a lélek mégis szabadabbnak érezhette 
magát a börtön nyirkos falai közül, a nyomorúságos cellákból 
kikerülve. Az 1961-es évet a Sistoca-i események tették emlé-
kezetessé, melyeket így jellemez: „…börtönéveim legkönnyebb 
hónapjait töltöttem Sistocán.” Ekkortájt jöttek rá a tisztek a 
benne rejlő nagyszerű lehetőségekre, amikor is megbízták az 
uszály áramellátásának felügyelésével és a mosás procedúráját 
is az ő kezébe adták. „Mivel ketten maradtunk a mosodába bi-
zony rengeteg dolgunk volt, és ekkor találtam ki, hogy építsünk 
egy mosógépet, amit Gheorghe, a karbantartó fiú, akinek ács 
volt a szakmája nagy lelkesedéssel fogadott. A gép összeállítását 
egy vasárnapi nap végeztük el. Másnap mikor jelentettem a pa-
rancsnoknak az elképedve vizsgálta a masinát. Nem sokkal ez-
után magas rendű kommunista tisztek is eljöttek megszemlélni 
azt. Szerintem ez a mosógép volt végül is az, ami hozzásegített 
engem a parancsnokkal kötött barátságosabb viszonyomhoz, 
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amely nagyban megkönnyí-
tette az ottlétemet. Sokat vic-
celődött mikor jó kedvében 
volt, sőt egy alkalommal meg 
is vendégelt, szóval sokkal 
emberségesebben bánt velem. 
Végérvényben ez a mosógép 
volt a közvetett oka szaba-
dulásomnak, melyre 1962. 
december 20- án került végül 
sor.”

Egy viszontagságos utat kö-
vetően végre hazajutott. „A 
kisvonat még közlekedett a 
Nyárád mentén, amellyel ha-
záig utaztam. Nagyon kelle-
mes érzés volt. Több, mint hat 
év után újból hazafelé utazni. 
… Hogy mennyire megválto-
zik az ember ennyi idő után, 
azt nem tudhatom, de engem 
az én drága jó anyám sem is-
mert meg.” 

Villámkérdések

Megbánta azt, hogy kiállt a társáért és a saját igazáért?
Egyáltalán nem bánom, sőt most is bármikor kiállnék azért, 

amiért akkor kiálltam. Van mit azon bánni, hogy oda merek 
állni a nemzetem mellé és támogatni azt mindenemmel, amim 
csak van. Mikor ki akartunk szökni anno ’56-ban, akkor is tud-
tuk, hogy mi lehet a következménye, mégsem hátráltunk meg. 

– Mi volt az, ami akkor ’56-ban késztette a cselekvésre? 
– A szüleimtől kapott magyar-érzelmű nevelés nagyban hoz-

zájárult ahhoz, hogy rögtön elindítsa bennem a tettvágyat, de 
természetesen fiatalként én is érzékeltem már a rendszer elnyo-
másából, így puszta szolidaritásból, őszinte reménnyel kezdtem 
el tervezgetni a szökést. 

– Végül miért nem lett katona, ahogyan azt gyerekként elképzelte?
– Hát az érdekes történet... Mikor hazajöttem Régenből az ipari 

iskolából, munkába álltam a szovátai üzemben mint villanysze-
relő. Ekkor keresett meg a szekuritáté, akik tisztiskolába akartak 
vinni, hogy tiszt legyen belőlem. Gondoltam arra én, hogy felöl-
tözök szép román katonaruhába, jól nézek ki, fiatal vagyok, de 
csak nem vitt rá a lélek. Nem tudtam volna én minden gyermek-
kori álmom ellenére sem embereket vinni a kínzópadra.

– Mit tart a legnagyobb emberi erénynek?
– Betartani a szavad bármi is történjék és állj ki a nemzeted 

mellett bármikor. Ne légy az a sehonnai bitang ember, aki, ha 
kell, halni nem mer! Mindig ezt tartottam s ezt tartom most is. 
– mondja könnybe lábad szemmel.

– Bartis Ferenccel közösen szőtt terveinek mi lett a sorsa?
– Feri barátommal, aki egyébként az előszót is írt a könyvem-

hez, évek múlva létrehoztuk az Összmagyar Testületet, amely 
összefogja a világon élő magyarokat, ahogyan ezt elképzeltük 
akkor rég, a zárkában. 

Sokan mondják, hogy a börtön sokat változtat az embereken. Véleményem szerint azonban Kele-
men Imre világlátásában, temperamentumában változatlan maradt. Egy erős akarattal rendelkező 
kitartó ember, aki mindvégig hű maradt neveltetéséhez és elveihez, nem utolsó sorban a hazájához. 

Kiss Boglárka

Fotó: Ábrahám Szilárd

Fotó: Ábrahám Szilárd
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Bekecsi Emléktúrán
A szovátai 15. Mátyás Huszárezred hagyományőrző csapata 

idén is megszervezte – immár a tizenötödik alkalommal – a 
Bekecsi Emléktúrának nevezett rendezvényt, amelyen a meg-
hívott más településekről érkező hagyományőrző csapatokkal 
együtt rójuk le kegyeletünket a 106 éve történt véres ütközetben 
elesett magyar honvédek emléke előtt. Ez alkalommal egy kissé 
lelkesebben, mivel az idén telt 15 éve, hogy csapatunk megala-
kult, és elsö alkalommal tudtuk a szovátai önkormányzat jó-
voltából ránkbízott épületben kialakított ,,huszár laktanyában" 
vendégeinket fogadni.

A rendezvény pénteken kezdődött az érkező csapatok foga-
dásával, lovaik bekötésével az udvaron kialakitott lóállásba, a 
személyek szálláshelyeinek elfoglalása, majd közös vacsora egy 
kis nótázással és  utána takarodó.

Szombaton kora reggel ébresztő, reggeli után nyergelés és 
papi áldás után indultunk a Bekecs szent hegyre. Útközben 
elhelyezztük kegyeleti koszorúinkat a Szováta központjában 
állított I. és II. világháborúban elesett katonák emlékművénél. 
Dél tájt érkeztünk a hegy legmagassabb pontjára, ahol bekap-
csolódtunk a környező települések kulturális programjába – 
lármafagyújtás, zászlófelvonás –, majd átvonultunk az ünneplő 
sereggel Körtövés mezejének nevezett dülőbe, ahol megkoszo-
rúztuk az elesett honvédek emlékművét, amit 1941-ben állítat-Fotó: Bereczky Sándor
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tak a nyárádselyei, nyárádmagyarósi frontharcosok. 
Ezt követően csoportkép készítése majd a lovak a ló-
állásba való lekötése után ebéd, amelyre meghívtuk és 
egy kis ajándékkal leptük meg azon civil személyeket, 
akik évről évre támogatják a csapat tevékenységét. Az 
ajándék egy oklevél és egy emlékérem, amelyet erre a 
jeles évordulóra készítetett  a csapat, és minden részt-
vevő hagyományőrző is résszesült belőle. A vacsora 
után tábortűzgyújtás és nótázás.

Vasárnap reggeli majd részt vettünk a bekecsi ká-
polnában tartott szentmisén. Ezt követően nyergelés 

és visszaindulás a szovátai lakta-
nyába, ahol ebéd után kiértékelőt 
tartottunk, majd búcsúzkodtunk a 
vendégeinktől. 

Az emléktúrán résztvettek a szent- 
egyházi, székelyudvarhelyi, homoród-
menti, havadi, erdőszentgyörgyi, 
kibédi, torboszlói, paniti, maros-
sárpataki, kolozsvári, bihardió-
szegi, marosvásárhelyi hagyomány-
őrző csapatok, akiknek köszönetet 
mondunk, hogy megtiszteltek je-
lenlétükkel.

Köszönet a Szováta város önkor-
mányzatának, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-nek és minden ci-
vil támogatónak!

Erőt, tisztességet!
Szász Mózes

Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor
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A Sirülők Néptáncegyüt-
tes hatodik alkalommal 
szervezte meg a Bekecsalja 
néptánctalálkozót, október 
29-én. Hagyományosan az 
együttes születésnapja körüli 
időpontban kerül sor a ren-
dezvényre, hiszen 2015 őszét 
tartják a megalakulás idő-
pontjának.

Az idei esemény szakmai, 
egyben baráti találkozó is 
volt, ugyanis a meghívott 
néptáncegyüttesek csoport-
jaival voltak már közös te-
vékenységek, táncos prog-
ramok az előző években, jó 
volt most újra találkozni, 
közösen megélni a néptánc 
szeretetét-bűvöletét. A je-
lenlévő néptáncegyüttesek 
előadása révén a nagy kö-

VI. Bekecsalja néptánctalálkozó
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zönség is betekintést nyújthatott több 
tájegység néptánc kultúrájába, csodás 
népviseleteibe, ugyanakkor a különbö-
ző koreográfiák közötti konferálásból 
a laikus néző is megismerkedhetett az 
egyes tájegységek néhány kiemelkedő 
táncos alakjával, néprajzi érdekessé-
gekkel. A házigazda Sirülők Néptánc-
együttes csoportjainak előadásában 
vajdaszentiványi és haranglábi tánco-
kat láthattak, a nyárádszeredai Apró-
Bekecs néptáncegyüttes bukovinai, 
a székelyudvarhelyi Serittő néptánc-
együttes tyukodi, míg a marosvásárhe-
lyi Napsugár néptáncegyüttes sóvidéki 
táncokat adott elő. A Sirülők holdud-
varában megszületett Tücsökraj gyerek 
népi zenekar sóvidéki muzsikával ké-
nyeztette a hazai közönséget. 

Az előadások után, természetesen, 
nem maradt el az élő zenés közös tánc-

ház, amely alkalmat adott a táncos 
gyerekeknek-fiataloknak és más érdek-
lődőknek is, hogy megéljék a néptánc 
eredeti, valódi életformáját, a népze-
nére való táncos szórakozást, barátko-
zást, minőségi időtöltést. 

A születésnapi tortát „mini-kiállítás”, 
fényképekből, újságcikkekből, okleve-
lekből, emléktárgyakból összeállított 
kis visszatekintő helyettesítette, emlé-
keztetve a kezdetekre, munkára, fej-
lődésre, tovább ösztönözve, tervekre 
serkentve kicsit-nagyot. 

A rendezvény Maros Megye Tanácsá-
nak partnerségében, az Educatio S.I.L. 
Egyesülettel való együttműködésben 
valósult meg, a Csoóri Sándor Alap, 
Szováta Város Önkormányzatának tá-
mogatásával, köszönet érte!    

Kiss Enikő
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High Tech Suli Programmal a modern oktatásért
Domokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szak-

középiskola október folyamán átvette Erdély első 
okostermét. A High Tech Suli Program által kitűzött 
pályázat megnyerésével nemcsak egy okoseszközökkel 
felszerelt termet kaptak, hanem az intézmény tanárai 
egy féléves képzésen is részt vehetnek. A képzés során 
elsajátíthatják a terem által nyújtott lehetőségek leg-
jobb kiaknázási módjait, megtanulhatják a felszerelé-
sek szakszerű használatát.

A pályázatról az iskolacsoport igazgatóját, Vass Fe-
renczet kérdeztük, aki elmondta, hogy miért tartották 
fontosnak a projektért való pályázást. Céljuk elsősor-
ban az, hogy akár robotikában, akár más területeken 
tervezhessenek és megvalósíthassanak a diákuk ma-
guk projekteket, hiszen ezáltal fejlődhetnek igazán. 

A High Tech Suli Programjának vezetői is azon az 
állásponton vannak, hogy a mostani fejlődő rend-
szerben szinte elkerülhetetlen, hogy a diákok, kike-
rülve a munkaerőpiacra, ne kelljen szembesüljenek 
valamilyen technikai eszköz kezelésével, lassan 
munkahelytől függetlenül. Ennek az áthidalásában 
nyújt segítséget a program. Éppen emiatt helyezke-
dik el a terem az iskolacsoport általános iskolájának 
a területén, hogy a diákok elég korán elkezdhessék 
fejleszteni a technikai tudásukat. Vass Ferencz sze-
rint a terem inkább az általános iskolások fejlesz-
tésére, fejlődési szintjére volt tervezve, ahol többek 
között a diákok kreativitását, problémamegoldó-
képességét tudják megalapozni és finomítani. 

Másrészről, habár a Domokos Kázmér Szakkö-
zépiskola méltán híres a matematika-informati-
ka szakáról, az igazgató úr úgy gondolja, hogy az 
informatika oktatásához megvannak a megfelelő 
felszerelései az intézménynek, így ehhez nem szük-
ségesek a terem eszközei. Mindemellett pedig egy-
értelmű, hogy az okosterem nagyban hozzájárulhat 
az intézmény népsze-
rűsítéséhez, hiszen 
elsőként rendelkezik 
az iskola ilyen típusú 
teremmel egész Er-
délyben, ami valóban 
nagy büszkeségre ad-
hat okot.

A szovátai High Tech 
okosteremben talál-
ható 24 vezeték nél-
kül tölthető laptop, 4 
darab 3D-s nyomtató, 
melyek segítségével a 
diákok által megterve-
zett modelleket lehet 

Fotók: Ábrahám Szilárd
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SZISZ - szenések

kézzelfoghatóvá változtatni, kinyomtatni. A teremhez 
tartozik továbbá egy modern lézervágó, amellyel a gra-
vírozás folyamatait is kipróbálhatják, elsajátíthatják a 
diákok. Mindezeken kívül még számos eszköz áll a ta-
nárok és diákok rendelkezésére, amelyekkel tágítani le-

Fotók: Tolokán-Király Miklós

het az oktatás nyújtotta tudás 
spektrumát. 

Fontos megemlíteni, hogy a 
High Tech tantermek vezérel-
ve a modern oktatás eszméit 
követi és támogatja, és ebbe az 
irányba igyekszik elmozdítani 
a támogatott iskolák oktatás-
szemléletét is. A tantermek-
ben kör alakú asztalok körül 
ülhetnek a diákok, felszaba-
dulva akár az ezáltal megszo-
kott osztályelrendezés okozta 
szorongástól, ami elősegíti a 
tanulás hatékonyságát. Emel-
lett a tanulók közötti kap-
csolat is erősödik: segíthetik 
egymást a tanulási folyama-
tuk során. Vass Ferencz úgy 
gondolja, hogy az okosterem 
lehetővé teszi, hogy csök-
kenjen, vagy teljesen meg-
szűnjön a frontális oktatás 
azokon az órákon, amelyek 
ezekben a termekben folynak. 
Az okostermekben megtar-
tott órák már nem csak az új 
tananyag leadására lesznek al-
kalmasak. Arra törekszenek, 
hogy a tanár már csak segítő-
társként legyen jelen az órán, 
amely az előzőekben felsorolt 
módszerek mellett szintén a 
modern oktatás pozitívumai 
közé tartozik, hiszen a tanu-
lók gyalorlatok által,  és nem 
csak előadáshallgatások során 
sajátíthatják el a tudást.

Hatalmas fejlődés ez a 
szovátai Domokos Kázmér 
Óvoda, Gimnázium és Szak-
középiskola életében, amely 
meghozza majd a várt ered-
ményét. Gratulálunk az in-
tézménynek, és sok sikert és 
élménydús órát kívánunk a 
tanároknak, de főként a diá-
koknak. Éljen az élményszerű 
oktatás! 

Szász Bernadett
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Közeli rokonaitól (barázda billegető, hegyi billegető) 
megkülönbözteti rövidebb farka, mely 17 centi, sárga 
torka, élénksárga alsó oldala. A háta olívzöld, a hangja 
„pszii”. A hímje meglehetősen hasonló a hegyi billegető 
tojójához. 

A Kárpát-medencében mind a három faj költ.
A sárga billegető a nedves rétek és legelők lakója, ahol 

a növényekről szedegeti le a rovarokat, vagy röptükben 
fogja őket. Különösen kedveli a legelésző jószágok kö-
zelségét. Ezek hátáról lecsipegeti zsákmányát. Német 
neve birkabillegető, tehénbillegető, réti billegető.

Másutt a füves pusztákat, sztyeppéket keresi fel.
Németországban a hulladékdombokat is látogatja.
Költési területe nyugatról keletre messze terjed, felöle-

li Alaszka északi és nyugati részét is, de nem él Szibéria 
legészakibb részén.

A hangja dallamos „ficüp-ficüp”; éneke egyszerű.
A fű között, néha vetésben, kis talajmélyedésekben 

költ.
A hegyi patakok mentén mind a három alfaj gyakran 

látható.
A hím feje területenként változó színezetű pl. Angli-

ában sárgászöld. Délkelet-Európában a pofákig fekete. 
Mongóliában fehér, a Volga középső szakaszán sárga.

A közép-európai alfaj (M.f. flava) hímjén a fejtető 
kékesszürke; a fejoldal sötét; a szemöldöksáv és torok 
fehér. A tojó színei tompábbak.

Mi költöző madárként ismerjük.
A Dél-Európában élők, költők télre is itt maradnak.

Márton Béla

Sárga billegető

– Milyen keretben jöhetett létre ez az esemény?
– Van egy országos hálózat, az AmaTur, azaz amatőr játéko-

sok egyesülete, amelynek keretében nem korcsoportok szerint 
versenyeznek. Itt játszhat ötéves gyerektől akár hetvenegyné-
hány évesig is, amíg bírja. Tehát nem korcsoportokba sorolják 
a versenyzőket, hanem a korábbi teljesítmények alapján négy 
csoportba. Pont úgy, mint a sakkban és a teniszben, vannak 
ÉLŐ-pontok, és vannak gyűjtött pontok, s ezek alapján sorolják 
valamely – elit, open, haladó, kezdő (hobby) – csoportba. 

A versenyt többféleképpen lehet megszervezni. Vannak A ka-
tegóriájú versenyek – mint ez is –, ami azt jelenti, hogy mini-
mum 12 játékasztalnak kell lennie. Itt 16 asztalon megy a játék. 
Erős játékosok jöttek. Az első 8 díjazott több pontot kap, mert 
nagyon erős a mezőny. Vannak B kategóriájú helyi versenyek, 
általában 40-50 helyesek. Nálunk most 184 versenyző iratko-
zott be versenyre. Olyan sokan vannak, hogy kétnaposra szer-
veztük a polgármesteri hivatal engedélyével és támogatásával. 
A nagy igénylés miatt kénytelenek voltunk bővíteni a helyek 
számát. A kezdő és haladó egyik napon, az open és elit a másik 
napon kerül sorra.

Optimálisak a körülmények, a vizesblokkok száma is megfelel, 
s a szervezés olyan, hogy szívesen jönnek az aszteliteniszezők 
Sovátára.

– Ha egyidőben ugyanabban a teremben ilyen sokan játszanak, 
nem zavarják egymást a más és más asztalnál játszók, hiszen 
egymás látóterében mozognak? 

– Ez a játék nagyon-nagyon erős koncentrációt igényel. A 
versenyzőnek a mozgáskoordinációja nagyon kifinomult kell 
legyen. A láb, a törzs, a kar, a csukló együttes igénybevétele, ösz-
szehangoltsága az ütő típusával, a borító fajtájával meghatáro-
zó. A puhább vagy pörgősebb labdákhoz, a támadó és védekező 
játékhoz való igazodás, no meg ezek váltogtása, hogy az ellenfe-
let meg lehessen lepni, mind nagy koncentrációt igényel. Azért 
tud egyidőben annyi ember játszani, mert mindenik játékos az 
adott asztalra figyel. Arra, hogy neki mit kell tennie, no meg 
arra, hogy ellenfele mit tesz. Persze, elsősorban a saját játékát 
kell játszania. Közben az ellenfél technikai tudását, játékstílusát 
is felméri, s igyekszik abból kimozdítani, hibára kényszeríteni.

– A versenyző maga dönthet arról, hogy milyen borítást illetve 
borításokat használ az ütőjén. Lágyabbat a csavarásokhoz, kemé-
nyebbet az erős ütésekhez. Inkább a tenyeres oldalon szokott lágy 
és sima lenni, s a fonákon a keményebb és érdes, szemcsés borítás. 

– A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség által elfogadott ütő-
ket használunk mi is. Az asztaliteniszező a maga testi sajá-
tosságai – életkor, testtömeg, gyors reakciók – alapján választ 

Asztalitenisz turné

Kétnapos országos asztalitenisz turnét szerveztek nov-
ember 12-13-án Szovátán. Az esemény fő szervezőjével a 
szovátai Birtalan Leventével az első délelőtt beszélgettem 
az asztaliteniszről és a rendezvényről.                    – nos –
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magának ütőborítót. Aszerint, hogy 
gyorsítani vagy lassítani kívánja  a já-
tékot. Sokat segíthet neki, ha számá-
ra kedvezően meg tudja változtatni 
ily módon a labda irányát, forgását, 
dinamikáját. Egy hozzászokás után, 
eredményesen lehet ezt használni. Jó, 
ha fel tudja mérni, hogy mi zökkent-
heti ki ellenfelét a saját játékából.  A 
játékot fel kell építeni. Már nem az a 
legfontosabb, hogy egy ütést helyesen 
vitelezzen ki, hanem pontosan tudni 
miben áll a saját erőssége, és azt rá-
erőltetni az ellenfélre.

Szervező lévén, most nagyon nehéz 
nekem csak a játékra koncentrálnom, 
hiszen annyi kisebb-nagyobb dolgon 
múlik a turné sikere, neház annak 
feszültségét kikapcsolni. Az ellenfélre 
nagyon kell figyelni, mert ő is eről-
tetni kívánja a saját játékát, s azt meg 
kell akadályozni. Lényeg ütésfajtában ritmusban a változatosság, 
a kiszámíthatatlanság. Támadásból védekezésbe, védekezésből 
támadásba gyors váltás.

– Az a 21 pontig tartó játszma, ami régebben volt, nekem job-
ban tetszett, mert megadta a lehetőséget a magárataláláshoz. Egy 
rossz kezdés után még volt idő a fordításra. A mostani szabály 
szerint 11 pontig tartó játszmában, erre kevesebb a lehetőség. 

– Az utóbbi évtizedben az asztaliteniszben több változás 
történt. Régebben kaucsuk labdákkal játszottunk, ami méret-
re kisebb volt a mainál. Azzal már annyira felgyorsult a játék, 
hogy a néző számára már majdhogynem nem volt követhető, 
nem volt élvezhető a játék.  A kaucsuk labdákat átcserélték 
celulózlabdákra, amelyek nagyobb méretűek lévén, lassúbbá 
tették a labdajátékot, de jobban lehet őket pörgetni, technikai 

behatásokat végezni vele. Ezáltal a sportág technikásabb lett. 
Viszont a rövidebb játszma és rövidebb szervasorozat változa-
tosabbá és intenzívebbé tette a játékot. Most másképpen kell 
felépíteni a játékot, minden egyes labdára jobban kell figyelni. 
Lazításra nincs idő.

–  Szovátaiak, környékbeliek milyen létszámban vesznek részt 
ezen a turnén?

– Mintegy tizenöten vagyunk. Hárman vagyunk a felső osz-
tályban, akik ma játszunk. A többiek holnap állnak asztalhoz. 
Négy éve kezdtünk intenzívebben játszani, és össze tudtuk 
gyűjteni az asztaliteniszt szeretőket. Nem mindenikük akar 
versenyezni. Kaptunk egy termet és hetente kétszer tudunk ját-
szani. Ez nagyon jó. 

– Mennyire igényel testi erőfeszítést ez a játék? 
– Ha komolyan játszik az ember, 

akkor nagy erőfeszítést igényel, akkor 
hamar kidobja a vizet. Ha meg sör 
mellett pöcögtet, akkor más a helyzet.

– Szervezőként mit tud mondani az 
itteni körülményekről? 

– Az országos egyesület vezetői ami-
kor látták az első két évben, hogy maga 
a hely tiszta, jó, hogy nem vártunk 
sültgalambra, támogatást kaptunk, jó 
körülményeket tudunk biztosítani, és 
azt, hogy az emberek milyen szívesen 
jönnek Szovátára, akkor adtak lehető-
séget, hogy egyazon évben kétszer is 
megszervezzük.  Az idén már tavasz-
szal is szerveztünk turnét. Reméljük, 
hogy ez a jövő évben is így lesz!

– Milyen messziről jöttek ide versenyzők?
– Konstanca, Jászvásár, Galac, Buka-

rest, Szatmárnémeti... Mindenhonnan.
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Ezt mondja a nóta is. Több évszázados tapasztalat van benne. 
Szeretnénk jó egészséget, s ha ehhez jó bor szükséges, akkor 
jó bort inni. Még sosem hallottam, hogy férfiembernek ellen-
vetése lett volna a jó borra, s a lőrét dicsérte volna. Azt bizony 
sosem dicsérte, de fogyasztotta bőséggel, mert az volt kéznél, 
az volt számára elérhető áron megszerezhető, s esetleg nem is 
ismerkedhetett meg a jó borral.

Tudnunk kell, hogy mi alapján választhatunk, néhány alapve-
tő ismeret, amit a szakember így foglal össze:

Jó bor, jó egészség

A bor jó, ha
nem túl harsány, de tiszta a bukéja
egyértelmű illattal és ízképpel rendelkezik
harmonikus, megvan benne az összhang
könnyed és feszes
komplex, de mégis érthető
érett, egészséges tanninjai vannak (főleg vöröseknél)
érett, feszes szövésű savai vannak
mély, komplex aromák és hosszú lecsengés jellemzi

A bor rossz, ha
túl harsány és parfümös a bukéja
túlnyomóan fás az illat- és ízképe
az íz és az illat nem friss
egysíkú
éretlenek a tanninjai
savhiányos
hiányzik a testesség, laza szövés jellemzi
jellegtelen
diszharmóniát tapasztalsz; érzed, hogy a bor szét akar esni

 Készséggel elolvassuk mindezt – mert jó bort akarunk inni 
–, ám azt tapasztaljuk, hogy attól, hogy jónak, netán kiválónak 
minősítette a szakember azt a bort, nekünk mégsem ízlik, mi 
mégsem találjuk annak nagyszerű kvalitásait. Mégsem olyan 
egyértelmű a bornak a jósága, vagy bennünk van a hiba, mi 
vagyunk képtelenek érzékelni igazán a minőséget? Semmi két-
ség az ízlelést is trenírozni kell, finomítani kell. De ez csak úgy 
lehetséges, ha jó borokat iszunk!

De tudnunk kell a rosz bor jellemzőit is, hogy a kettőt köny-
nyen megkülönböztethessük egymástól:

Nem igaz az a mondás, hogy „az a jó bor, ami ízlik nekem”. 
Ezzel a felfogással megdőlne mindaz, amit a művészet vall, az 
értéktelen egyenragúvá lenne a valódi értékekkel. Na, persze, 
a mai világban éppen ilyen trendeket nyomnak, a csúnyát, a 
természetellenest piedesztálra emelik. De azért mi maradjunk 
bevált koordinátarendszerünkben! Abban megvan a bornak is 
a maga letagadhatatlan és nem mellékes szerepe, és ne adjuk fel 
azt az igényt, hogy valóban jó bort akarunk inni!

A jó bornak számos objektív és nem kevés szubjektív krité-
riuma van. Lássuk, mire is kell odafigyelnünk a bor kiválasz-
tásánál!

A palack felnyitásával az illattal találkozunk a leghamarább. 
Már a bor illata kellemesen vagy kellemetlenül érint. Ha isme-
rős borillatot vagy inkább gyümölcs- vagy virágillatot érzünk,  
kedvünk lesz majd meg is kóstolni. Ellenkező esetben, nyitsunk 
más palackot!

A másik szempont az egyensúly. Az, hogy a bor egyetlen al-
kotóeleme – savak, édesség, alkohol, tanninok – sem törekszik 
hegemóniára, egyik sem hangsúlyos.

Fontos az ízek komplexitása. Ha szájunkban forgatjuk a bort, 
sorra érezhetünk meg különböző ízeket. Jó, ha minél többet 
tudunk azonosítani. Az étkezéskor fogyasztott bor íze annak 
függvényében változik, hogy éppen mit ettünk. 

Nem kevésbé fontos a bor utóíze, hiszen azzal maradunk. 
Minden jó, ha a vége jó. Ha a kellemes utóíz hosszasan – akár 
tíz másodpercig vagy még tovább is – megmarad a szájban, va-
lóban jó bort fogyasztottunk. 

A borban mindig keressük fajtája jellemzőit!
A jó bor – mértékkel fogyasztva – segít egészségünk megőrzé-

sében. Ugye nincs kétség, hogy nincs másik orvosság, aminek a 
fogyasztása ilyen kellemes lenne? Hát vegyük be rendszeresen a 
gyógyszerünket! Egészségünkre!

– nos –


