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Megláthatnók

Nyár volt. Tikkasztóan for-
ró, aszályos. Szenvedtünk a 
perzselő naptól, szalonna-
olvasztó melegtől, és árnyé-
kokban bujkálva kiszáradt 
torokkal esőért, enyhülésért 
esedeztünk. 

Aztán sokára – már-már 
közvetlenül a reményvesz-
tés előtt – csak megjött a 
várva várt eső. Megnyíltak 
az ég csatornái, bőséggel, 
kiadósan és végtelennek 
tűnően ömlött a víz. Mo-
hón nyelte a kiszáradt föld, 
szívták a szomjas gyöke-
rek, futott a háncsokban a 
levelekig, teltek a kiürült 
víztározók, a sejtek. Füvek, 
fák, virágok elégedetten 
és kéjesen nyújtózkodnak 
immár. Annyit esett már, 
hogy csordultig lett a vilá-
gunk vízzel.

Hol volt eddig? – kérdez-
nők, de tudjuk, hogy amíg 
itt annyira hiányoltuk, va-
lahol a világ más részén 
ontotta fölös bőséggel ál-
dásait. Úgy érezzük, most 
már nekünk is túl sok 
jutott belőle. Ebből is ele-
günk lett.

Valamiért sorra minden-
ből elegünk lesz. Ha me-
leg van, hűvösre vágyunk, 
ha hideg  van, melegért 
sopánkodunk, ragyogó 
napsütésre esőt, esőre fel-
hőtlen eget akarunk. A 
legjobb mindig a máshol 
és a máshogyan. Pedig 
csak úgy örülhetnénk az 
életnek, hogy vagyunk. 
Esőben és napsütésben, 
télen és nyáron egyaránt. 
Megláthatnók, hogy min-
den hozzá ad valamit, ami-
vel együtt lesz gyönyörű.

Molnos Ferenc

Hányszor megéltük/megéljük szétszaggatott-
ságunk megannyi hátrányát, hogy a történe-
lem szétszórt bennünket utódállamok kényére, 
s immár határon túliak lettünk, és sorsunkká 
adatott dacolni a beolvasztási szándék ezernyi 
megnyilvánulásával szemben. 

Borogatás a sebeinkre, ha magához ölel a 
nemzet: gyere, mert te is idetartozol!

Bevallottan eféle borogatásnak indult húsz 
éve a tatai tehetséggondozó  művészeti tá-
bor. Testvérvárosunk határon túlra szakadt 
részekről (Tata város testvértelepüléseiről) 
hívott meg fiatalokat, hogy a tataiakkal kö-
zös egyhetes művészi oktatás keretében ösz-
szehozza, és a személyes találkozás erejével 
megnyissa egymás felé őket.

A testvértelepülések Tatán egymásra talál-
tak. Hihető, hogy ma már a tatai számára Fel-
vidék elsősorban Szőgyént, Erdély Szovátát, 
Délvidék pedig Magyarkanizsát jelenti. És 
fordítva: Szőgyén Felvidéket, Szováta Erdélyt 
és Magyarkanizsa Délvidéket.

A tatai tábor tapasztalataiból kiindulva szer-
vezünk hasonló – de attól mégis sokmindenben 
különböző – tábort Szovátán is, ugyanazon 
településekről összejövő csapatokkal. A több-
szöri részvétel során megismerhettük egymást, 
barátságok alakultak ki,  nemzetképünk egy-
mással kikerekedett.

A nemzeti összetartozás jegyében

Augusztusban a negyedik alkalommal örül-
hettünk annak, hogy a szovátai TASZŐSZOMA 
tehetséggondozó művészeti táborban találkoz-
hattunk tatai, szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai 
barátainkkal. 

(folytatás a 14.. oldalon)
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Önkormányzati
határozatok

116/2022.08.11. sz. Határo-
zat  – az üléselnök megválasztá-
sáról a következő 3 hónapra;

117/2022.08.11. sz. Határo-
zat – a közvilágítási infrastruk-
túra energiahatékonyságának 
növelésére vonatkozó doku-
mentáció jóváhagyásáról;

118/2022.08.11. sz. Határozat 
– „Szováta város utcahálózatának 
aszfaltozása” c. beruházás enge-
délyezési dokumentációjának, 
aktualizált műszaki-gazdasági 
mutatóinak, valamint helyi költ-
ségvetésből finanszírozott kiadási 
kategóriáinak jóváhagyásáról;

119/2022.08.11. sz. Határo-
zat – Villanyhálózat áthelyezésé-
re vonatkozó műszaki-gazdasági 
dokumentáció jóváhagyásáról; 
(„Közepes méretű bölcsöde épí-
tése c. beruházás);

120/2022.08.11. sz. Határozat – 
a Maros megyei ADI ECOLECT 
egyesület külön megbízásáról, a 
települési hulladék begyűjtésére 
és szállítására vonatkozó szerző-
dés odaítélése érdekében a rész-
vételi hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalási eljárás lefolyta-
tására vonatkozóan;

121/2022.08.11. sz. Határozat 
– „Szováta Városháza tetőteré-
nek építése, épületének bővítése, 
átépítése négy ütemben c. beru-

A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Városházi anyakönyvi adatok

Házasságot kötöttek: 
Kertész Károly (Malom utca 13 szám) - Simon Erzsébet (Malom utca 13 szám);
Sándor Attila (M. Eminescu ltp. G1/38 szám) - Szekeres Melinda (M. Eminescu ltp. G1/38 szám);
Carduna Diaz Marco Tulio (Kolumbia) - Bokor Henrietta Hanna (M. Eminescu ltp. B/3 szám);
Kali Lajos (Kézdivásárhely) - Kristóf Beatrix (Erdőszentgyörgy);
Polgár Zsombor (Gyergyóremete) - Fülöp Andrea Mária (Fő út 217 szám);
Portik Ábel (Hosszú utca 33D szám) - Csurka Molnár Hanna (Kolozsvár);
Sánta Zoltán (Bekecs ltp. E/11 szám) - Fülöp Anita (Parajd);
Pál Barna Dániel (N. Bălcescu utca 22 szám) - Ádám Aranka (Nyárádmagyarós); 
Katona Róbert (Hosszú utca 118A) - Kolumbán Klementina (M. Eminescu ltp. D1/14 szám);
Todor Cristian Marian (Szentágota) - Lukács Andrea Izabella (Virág ltp. E1-2 szám);
Mészáros László Barna (Virág ltp. A1/2 szám) - Piri Blanka (Illyésmező 132A szám);

Születtek: 
Gál Dóra (szülei: Gál Szabolcs és Gál Éva);
Iliieș Maia (szülei: Ilieș Alin Gavril és Ilieș Andrea);
Biró Emma Johanna (szülei: Biró András és Urbán Izabella);
Simon Zalán (szülei: Simon István és Simon Aletta Csilla);
Máté János (szülei: Máté Péter és Istoica Cătălina);
Cseresznyés Vanda (édesanyja: Cseresznyés Emese);
Lőrinczi Balázs (szülei: Lőrinczi Zsolt és Lőrinczi Csilla);
Gabor Geta (édesanyja : Gabor Cătălina);
Demeter Anabella Klementina (szülei: Demeter Zsolt Attila és 
Demeter Angella);
Madaras Levente (szülei: Madaras Levente Béla és Madaras Izabella);
Fancsali Bálint Eduárd (szülei: Fancsali Sándor és Katona Orsolya);
Incze Magor Álmos (szülei: Incze János Sándor és Incze Brigitta);
Moldovan Márk (szülei: Moldovan Gheorghe Cristian és 
Moldovan Kriszta Zsuzsa);
Kertész Adrienn (szülei: Kertész Barna és Kertész Tímea Emese);
Burcsa Geta (szülei: Burcsa Lajos és Gábor Teréz);

házás” aktualizált műszaki-gazda-
sági mutatóinak jóváhagyásáról;

122/2022.08.11. sz. Határozat – 
harangtorony építésének jóváhagyá-
sáról a C.F. nr.51057 számú telekre; 

123/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város helyi költségve-
tésének módosításáról;

124/2022.08.25. sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi érdekű 
köztulajdonába tartozó vagyon 
kezeléséről;

125/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város helyi érdekű köz-
tulajdonába tartozó egyes javak 
átvétele az „S. Illyés Lajos” Gim-
náziumtól illetve a „Domokos 
Kázmér” Technologiai Líceumtól;

126/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város Polgármestere 
Szakapparátusának Szervezeti 
ábra és Beosztási jegyzék módo-
sításának jóváhagyásáról;

127/2022.08.25. sz. Határozat 
– hivatalos delegáció Mezőbe-

rény testvérvárosába történő ki-
küldésének jóváhagyásáról;

128/2022.08.25. sz. Határozat 
– Százhalombatta testvérváros hi-
vatalos küldöttség meghívásának 
jóváhagyásáról;

129/2022.08.25. sz. Határozat – a 
magyarországi Sümeg testvérváros-
ba hivatalos delegáció küldésének 
jóváhagyásáról;

130/2022.08.25. sz. Határozat 
– Budapest XIII. Kerület testvér-
városába történő gyermekcso-
port küldésének jóváhagyásáról;

131/2022.08.25. sz. Határozat – 
Szováta Város Fenntartható Városi 
Mobilitási Tervének elfogadása;

132/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város helyi költségve-
tésének módosításáról;

133/2022.08.25. sz. Határozat 
– „Háztartási szennyvíz építési 
munkák a Rigó utcában, Szováta 
város, Maros megye” című beru-
házás, műszaki-gazdasági doku-

mentációjának jóváhagyásáról;
134/2022.08.25. sz. Határozat – 

„Víz- és csatornahálózat bővítése 
a Kerekdomb utcában, Szováta 
város, Maros megye” című beru-
házás műszaki-gazdasági doku-
mentációjának jóváhagyásáról;

135/2022.08.25. sz. Határozat – 
Koncessziós Szerződés és bérleti 
szerződés felbontásának jóváha-
gyásáról;

136/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város, Sas utca, 23 sz. 
található ingatlan közvetlen ér-
tékesítésének jóváhagyásáról;

137/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város, Fenyő utca, 15 
sz. található ingatlan közvetlen 
értékesítésének jóváhagyásáról;

138/2022.08.25. sz. Határozat 
– Szováta Város területén találha-
tó egyes ingatlanok telekkönyvbe 
történő bejegyzéséhez szükséges 
topo-kataszteri dokumentáció jó-
váhagyásáról; 

Elhunytak: 
Grancsó Elek (sz. 1958) - Tölgyes 
utca 11 szám;
Sikó Árpád (sz. 1947) - József Attila 
utca 8 szám;
Bajkó Ilona (sz. 1933)n - M. Eminescu 
ltp. M/11 szám;
Gálfalvi István Csaba (sz. 1940) - Fő út 
123 szám;
Hegyi Endre (sz. 1973) - Petőfi S. ltp. 
F1/13 szám;
Keresztesi Attila Albert (sz. 1942) - 
M. Eminescu ltp. I2/9 szám;
Pál Ibolya (sz. 1968) - Akác utca 17 
szám;
Katona István (sz. 1977) - M. Emi-
nescu ltp. N1/3 szám;
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Hotărârea nr. 116/11.08.2021. – 
cu privire la alegerea preșe-dinte-
lui de ședinţă;
Hotărârea nr. 117/11.08.2021. – 
privind participarea la Progra-
mul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de 
iluminat public și aprobarea 
începerii investiției „Moder-
nizarea sistemului de iluminat 
public stradal, în Orașul Sovata, 
județul Mureș”;
 Hotărârea nr. 118/11.08.2021. 
– cu privire la aprobarea 
documentației de avizare a lucră-
rilor de intervenții, a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați, a 
devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiții „Asfaltare 
rețea stradală în Orașul Sovata, 
județul Mureș ”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național 
de investiții „Anghel Saligny”, pre-
cum și a sumei reprezentând ca-
tegoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului;
Hotărârea nr. 119/11.08.2021. 
– cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-econo-
mice „Reglementare rețele elec-
trice de distribuție pentru obiec-
tivul: Construire Creșă medie 
– loc. Sovata, str. Gara Mică fn., 
CF 56394, jud. Mureș”.
Hotărârea nr. 120/11.08.2021. –  
privind acordarea unui mandat spe-
cial în favoarea ADI Ecolect Mureș 

Hotărârile 
Consiliului Local

Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Tabără de creație - dans popular și muzică populară
Tabăra de creație este parte a programului 

cultural-folcloric „Dans popular pentru copii 
și tinerii din orașul Sovata”, program organizat 
de către pedagogi voluntari în cooperare cu in-
structori speciali de dans popular din anul 2016. 

Programul vizează organizarea unor activităţi 
cultural-artistice, tabere de creație pentru copii 
și tineri care sunt interesați și doresc cu devo-
tament să cunoască dansul și muzica populară, 
arta și obiceiurile populare ale acestui ţinut, 
totodată și ale altor regiuni din țară. Activitatea 
în contextul său general are ca scop dezvolta-
rea complexă și intrinsecă a fizicului, psihicu-
lui și a capacităților socio-culturale a copiilor, 
participanților. Realizarea acestei dezvoltări în 
cadrul unei activități, împreună cu întărirea le-
găturilor personale, sociale, a atașamentului de 
locul natal, de comunitatea originală se poate 
realiza numai prin cunoașterea și însușirea da-
tinilor și obiceiurilor strămoșilor lor. 

Tabăra de creație din vara aceasta organizat 
la Locodeni, și-a propus familiarizarea a 70 de 
participanți, în trei categorii de vârstă, copii și tineri 
de vârsta între 10-18 ani, cu dansuri, cântece, mu-
zică populară, obiceiuri specifice din diferite sate 
Transilvaniei: Voivodeni, Valea lui Pavel, Hărănglab. 
Activitățile de dans popular au fost conduse de in-
structori specialiști de dans popular și organizate în 
acompaniat de muzică-live asigurat de către tineri 
muzicieni din Târgu-Mureș și Cristuru-Secuiesc, 
iar activitățile de artă meșteșugărească coordonate 
de pedagogi voluntari.

I m p l e m e n t a r e a 
reușită a taberei a da-
torat și finanțării ne-
rambursabile de către 
Consiliul Județean 
Mureș pentru care 
suntem recunoscători.

Kiss Enikő

în vederea derulării procedurii de 
negociere fără publicare prealabilă a 
unui anunț de participare în vederea 
atribuirii  contractului de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și 
a altor fluxuri de deșeuri, și operarea 
stației de transfer Bălăușeri, compo-
nente ale serviciului de salubrizare al 
Județului Mureș – zona 6 Bălăușeri, 
pentru orașul Sovata;
Hotărârea nr. 121/11.08.2021. 
– cu privire la aprobarea devi-
zului general actualizat pentru 
obiectivul de investiție „Mansar-
dare, Extindere, Reamenajări și 
Branșamente la sediul Primăriei 
Sovata în Patru Etape – P.T.+D.E. 
– etapa II, III – IV”;
Hotărârea nr. 122/11.08.2021. – 
cu privire la aprobarea amplasării 
unui turn de clopote, pe terenul 
înscris  în C.F. nr.51057 Sovata.
Hotărârea nr. 123/25.08.2021. – 
cu privire la rectificarea Bugetului 
Local al Orașului Sovata pe anul 2022;
Hotărârea nr. 124/25.08.2021. – 
cu privire la darea în administrare a 
unor bunuri aparținând domeniu-
lui public de interes local al Orașului 
Sovata, către Școala Gimnazială „S. 
Illyes Lajos Sovata”, situată în Sova-
ta, Str. Principală nr.196/A;
Hotărârea nr. 125/25.08.2021. 
– cu privire la preluarea unor 
bunuri aparținând domeniului 

public de interes local al Orașului 
Sovata, de la Școala Gimnazială 
„S. Illyes Lajos Sovata” și Liceul 
Tehnologic „Domokos Kazmer”;
Hotărârea nr. 126/25.08.2021. – 
cu privire la modificarea Organi-
gramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Pri-
marului Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 127/25.08.2021. – 
cu privire la aprobarea trimiterii 
unei delegații oficiale în localitatea 
înfrățită Mezőberény, Ungaria;
Hotărârea nr. 128/25.08.2021. 
– cu privire la invitarea unei 
delegații oficiale și grup de 
cetățeni din localitatea înfrățită 
Százhalombatta, Ungaria;
Hotărârea nr. 129/25.08.2021. – 
cu privire la aprobarea trimiterii 
unei delegații oficiale în localita-
tea înfrățită Sümeg, Ungaria;
Hotărârea nr. 130/25.08.2021. – 
cu privire la aprobarea trimiterii 
unui grup de copii în localitatea 
înfrăţită Sectorul XIII. Budapes-
ta, Ungaria;
Hotărârea nr. 131/25.08.2021. – 
cu privire la aprobarea Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 132/07.09.2021. – 
cu privire la aprobarea rectificării 
Bugetului Local al Orașului Sova-
ta, pe anul 2022;-   Hotărârea nr. 

133/07.09.2021. – cu privire la 
aprobarea documentației tehni-
co-economice pentru investiția 
„Lucrări de construire canalizare 
menajeră strada Mierlei, Oraș 
Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 134/07.09.2021. 
– cu privire la aprobarea docu-
mentației tehnico-economice pen-
tru investiția „Extindere rețea de apă 
și canalizare strada Dealul Rotund, 
Oraș Sovata, județul Mureș”;
Hotărârea nr. 135/07.09.2021. 
– cu privire la aprobarea re-
zilierii Contractului de con-
cesiune nr.4807/17.06.2014 
și Contractului de închiriere 
nr.2542/13.03.2015, încheiat 
între Oraș Sovata și S.C. BOG-
DANTUR S.R.L.;
Hotărârea nr. 136/07.09.2021. – 
cu privire la aprobarea vânzării 
directe a proprietății imobiliare 
- teren intravilan, situat în Sova-
ta, str. Vulturului, nr.23, județul 
Mureș, în suprafață de 569 mp, 
înscris în CF nr. 57057 Sovata;
Hotărârea nr. 137/07.09.2021. 
– cu privire la aprobarea vânzării 
directe a proprietății imobiliare – 
WC public și teren aferent, situat 
în Sovata, str. Bradului, nr. 15, 
județul Mureș, în suprafață de 353 
mp, înscris în CF nr. 51386 Sovata;
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Programe culturale și de divertisment 
ca surse de dezvoltare a turismului 

din Sovata Băi

Statutul de ramura economică cea mai importantă a 
localității noastre impune turismului din Sovata o dezvol-
tare și diversificare a ofertei în continuu. Cu câțiva ani în 
urmă conducerea localității a decis demararea unui șir de 
evenimente pe timpul sezonului estival din Stațiune care a re 
ca scop principal oferirea unor spectacole publice cu acces 
liber organizate chiar în parcul central din Stațiune.

 O varietate și diversitate de stil și culoare oferă prilej și 
posibilitate de distracție pentru mai toți oaspeți sosiți în 
stațiune pentru recreere.

O parte importantă a spectacolelor oferite este asigurat 
de grupuri și ansambluri profesioniste și amatoare din lo-
calitate și județ: ansambluri de dansuri populare și dansuri 
moderne, grupuri de mișcare ritmice și antrenament adepte 
și promotoare ale stilului de viață sănătoasă prin mișcare, 
ansambluri și trupe de muzică populară, religioasă, biseri-
cească, de fanfară și muzică ușoară precum și cea clasică. În 
numele organizatorilor mulțumim pe această cale pentru 
contribuția lor: Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, 
Ansamblul de dansuri moderne și sportive  Latino Feeling, 
Fanfara din Praid, Formația Operettissimo, Zumbatomic, 
Ansamblul Táncos Lábacskák, Ansamblul Spice Mureșene, 
Éva Zumba, Vizi Imre, Bakó Tihamér, Ansamblul Sirülők 
Sovata, Ansamblul de muzică populară de copii Tücsökraj 
Sovata, Ansamblul Bekecs, Fanfara din Corund, Trupa 
Sószórók, Coman Rodica, Trupa ”Égő csipkebokor”, Abodi-
Nagy Blanka, Ansamblul Kikerics Sighișoara;

În întregirea ofertei cu spectacole de alte stiluri, pentru di-
versificarea ofertei de evenimente  
au fost invitați artiști, formațiuni și 
trupe din mai multe părți ale țării 
precum și din străinătate.

Programul a fost realizat cu spri-
jinul Consiliului Județean Mureș, 
finanțatorul principal al evenimentelor.  

Kiss János

Kulturális, közművelődési és szórakoztató 
programok a szovátai turisztikai kínálat fej-

lesztésében

A vendéglátó iparnak városunk gazdasági életében betöltött fon-
tos szerepe szükségessé teszi a turisztikai kínálat folyamatos fej-
lesztését, változatosabbá tételét. A hagyományos gyógturizmus te-
remtette hírnévre és infrastruktúrára ráépült wellness, konferencia 
és szabadidős turisztikai kereslet egyenes igénye a kulturális turiz-
mus is, mint kiegészítő kínálat. A nagy tömegeket megmozgató 
rendezvényturizmusra, kiváltképp a szezon idején, nem igazán al-
kalmas a Fürdő annak alapvető gyógy- és welness jellege, továbbá 
földrajzi adottságai miatt sem. Ám a lelki, a szellemi igények kielé-
gítése éppúgy hozzátartozik a színvonalas vendéglátáshoz, a gaz-
dagnak, kellemesnek és hasznosnak mondható fürdő élet minden-
napjaihoz, mint a tiszta sétányok, a friss levegő, a világhírű gyógy 
tó. Így volt ez már Jászai Mari és Bernády György idejében is.

A városvezetés néhány éve, 2016-ban úgy döntött, hogy a fürdő-
idényben rendezvénysorozatot indít a fürdő közönség számára, az 
első évben kizárólag a helybeli fellépőkre alapozott programok között 
megtaláljuk a szép múltú, hagyományos fúvószene (rezesbanda) kon-
certek mellett néptáncelőadások, komolyzene és könnyű koncerteket, 
moderntánc előadásokat szervez. A sokszínű, céljai szerint minél 
sokrétűbb szellemi és műveltségi igénynek megfelelő rendezvények  
a város lakosait is megszólítják, a népszerű és színvonalas műsorok 
mellett a neves eladók és a helybeliek számára kevésbé ismert de a 
vendégek körében népszerű fellépők egyaránt láthatók. 

A második évben, 2017-ben egy tömörebb, 11 napos a Tökfeszti-
vált is magába foglaló Őszi Fesztivállal próbálkozott a szervező csa-
pat melyre megszerezte a Megyei Önkormányzat támoagtását is. A 
szerzett tapasztalatok nyomán a nyári fellépések sokrétűbbé tételét, 
színesítését választotta és azóta is a Maros Megyei Tanáccsal szoros 
együttműködésben szervezi az egész megye gazdasági életének fon-
tos gazdasági ágazatát fejlesztő, gazdagító programsorozatot. Ezek 
jelentős részét a település és a megye hivatásos és amatőr csoportjai, 
együttesei adják: népi és modern táncegyüttesek, ritmikus mozgást 
kedvelő és az egészséges életmódot a mozgáson, az aktív, sportos, 
életmódón keresztül követő és népszerűsítő csoportok (kangó, 
zumba, aerobik, stb.), könnyűzene együttesek, népszerű zenekarok, 
vallási és egyházi zenét játszó csoportok, fúvószenekarok és a ko-
moly, klasszikus zenét játszó előadók.

A szervezők nevében ez úton is köszönjük a közreműködést 
a Maros Művészegyüttesnek, az Operettissimo együttesnek, a 
Latino Feeling modern és sporttánc csoportnak, a korondi és a 
parajdi fúvószenekaroknak, a Zumbatomic, a Táncos Lábacskák, 
Éva zumba és a kangó csaptnak, Spice Mureșene Együttesnek, Vizi 
Imrének, Bakó Tihamérnak, Abodi-Nagy Blankának, a Sirülők 
Néptáncegyüttes csoportjainak, a Tücsökraj Népi Gyerekzenekar-
nak és vezetőjének Miklós Károlynak, a Bekecs néptáncegyüttes-
nek, Sószórok zenekarnak, Coman Rodica-nak, Égő csipkebokor 
társulatnak, segesvári Kikerics Néptáncegyüttesnek, végül de nem 
utolsó sorban a magas technikai színvonalon végzett hangosítást 
Györfi Csabának.

Számítunk rájuk jövőre is!                                                 Kiss János
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A szovátai polgármesteri hivatal adóügyi osztálya emlékez-
teti a magán és jogi személyeket, hogy a 2022 - es évre vonat-
kozó ingatlan-, telek-, és gépjárműadó, befizetésének utolsó 
határideje, szeptember 30.

Ezúton felkérjük az adófizetőket, hogy időben fizessék ki 
kötelezettségeiket, hiszen szeptember 30-a után késedelmi 
díjat is kell fizessenek. 

A helyi adókat és illetékeket, készpénzzel és bankkártyával 
lehet fizetni a szovátai polgármesteri hivatal pénztáránál, va-
lamint a www.primariasovata.ro – (adók és illetékek fizetése 
online) internetes elérhetőségen.

Serviciul Financiar din cadrul Primăriei Orașului Sovata 
reamintește contribuabililor  - persoane fizice și juridice - fap-
tul că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor lo-
cale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie, inclusiv.

Primăria Sovata recomandă contribuabililor să-și achite la 
termen impozitele și/sau taxele datorate pentru clădiri, tere-
nuri și mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiți să 
plătească majorări de întârziere.

Modalitățile de plată la care puteți apela, sunt:
– la casieria instituției;
– plata cu cardul bancar;
– plata online - www.primariasovata.ro - (plata impozitelor 

și taxelor online).

Hírdetés Anunț

Az Emberi Erőforrások Operatív Program A mai fiatalok, a 
holnap jövője címmel szervez képzéssorozatot. 

Az INGYENES tanfolyamra te is jelentkezhetsz, ha a követ-
kező kritériumoknak eleget teszel: 

- az életkorod 16-29 év között van;
- Maros megyében laksz;
- Jelenleg nem veszel részt semmilyen oktatásban vagy képzésben;
- Nem vagy alkalmazva a munkaerő piacon;
A 360 órás tanfolyamban 1800 lej, míg a 720 órás foglalko-

zásban részt vevők 3600 lej támogatásban részesülnek. Emel-
lett a kurzus teljesítése után hiteles szakképzést igazoló doku-
mentumot kapnak. 

Jelentkezni lehet: a 0265 570 218 telefonszámon a 125-ös 
belsőt tárcsázva, Mátyás Imola a kapcsolattartó személy. 

Proiectul derulat în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman denumit "Tinerii de azi, viitorul de mâine" organizează 
o serie de cursuri gratuite pentru instruire.

Oricine poate participa dacă îndeplinește următoarele cerințe:
- vârsta cuprinsă între 16-29 de ani
- ai domiciliu în județul Mureș
- nu urmezi nicio formă de educație sau formare
- nu ești angajat(ă), încadrat(ă) pe piața muncii
Subvenții pentru fiecare participant 1800 lei pentru 360 ore 

și 3600 lei pentru 720 ore. Certificarea competențelor dobân-
dite prin certificare/atestate recunoscute pe piața muncii.

Pentru mai multe informații sunați la numărul de telefon 
0265 570 218, număr de interior 125, persoană de contact 
Mátyás Imola.
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Muzsikaszó, vidám gyermek-
zsivaj töltötte be a Csendes 
utcai volt napközi falait és ud-
varát, augusztus 15-19. között. 
A Szovátai Népi Játszóház által 
szervezett hagyományos nyári 

kézműves és néptánc táborra az idén a közösségi 
házzá átalakult épületben került sor. 

A régi óvoda épülete és kertje néhány napra ki-
rályi uradalommá változott át, amelyben a tábori 
résztvevők – királyfik és királykisasszonyok – be-
barangolhatták az épület szinte minden zeg-zugát: 
kedvükre alkothattak a királyi kézműves műhe-
lyekben, táncra perdülhettek a királyi táncterem-
ben vagy éppen a kertben lezajlott tevékenységek, 
közös játszás, szórakozás során szereztek közös, 
mesebeli élményeket. 

Az Eltáncolt papucsok című mese szereplői-
vel azonosuló, a királyi udvarba „beköltöző” 80 
gyerek, a királyi kisegítők - a Játszóház önkéntes 
pedagógusainak vezetésével járták végig a mese 
fonalát, tették meg a királyi próbákat. Így készül-
tek el saját kezűleg a kézműves alkotások, amelye-
ket a résztvevők minden nap büszkén vittek haza. 
Agyagtálat készítettek kézi technikával, amelyben 
a királykisasszonyok álomporral kevert bort kínál-
tak a juhászlegénynek, hogy elaltassák, ez által megakadályoz-
va, hogy követhesse őket, amikor esti mulatságba indultak, és 
papucsaikat rongyossá táncolták. A mulatságba viszont nem 
akárhogy jelenhettek meg a királykisasszonyok, hanem felci-
comázták magukat nemez ékszerekkel, bogozott karkötőkkel, 
és saját kezűleg készített, magokkal, illetve quilling technikával 
díszített tükröcskékben csodálták meg egymást és magukat. A 

fiúk ez alatt kardot készítettek, karddal az oldalukon indultak 
a királykisasszonyok megtáncoltatására. Az útra zokni lovat is 
készítettek, nehogy a királykisasszonyok megelőzzék őket. Nem 
maradhatott el azonban a tarisznyavarrás sem, ezeket ajándék-
ba kapták a leányokat megtáncoltató királyfik. 

A kézművesség mellett a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be 
a népi gyermekjátékos foglalkozásokba, amelyek ugyancsak a 

mese tartalmához, fonalához kap-
csolódtak: sor került zenés-mozgásos 
gyermekjátékokra, népdaltanulásra, 
de volt ügyességi játék, mondókázás, 
játék a ritmussal. A táncos mulatságok

Muzsikaszó, vidám gyermekzsivaj 
töltötte be a Csendes utcai volt nap-
közi falait és udvarát, augusztus 15-
19. között. A Szovátai Népi Játszóház 
által szervezett hagyományos nyári 
kézműves és néptánc táborra az idén 
a közösségi házzá átalakult épület-
ben került sor. 

A régi óvoda épülete és kertje né-
hány napra királyi uradalommá vál-
tozott át, amelyben a tábori résztve-
vők – királyfik és királykisasszonyok 
– bebarangolhatták az épület szinte 
minden zeg-zugát: kedvükre alkot-
hattak a királyi kézműves műhelyek-

Eltáncolt papucsok
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ben, táncra perdülhettek a királyi táncteremben vagy éppen a 
kertben lezajlott tevékenységek, közös játszás, szórakozás során 
szereztek közös, mesebeli élményeket. 

Az Eltáncolt papucsok című mese szereplőivel azonosuló, a 
királyi udvarba „beköltöző” 80 gyerek, a királyi kisegítők - a 
Játszóház önkéntes pedagógusainak vezetésével járták végig a 
mese fonalát, tették meg a királyi próbákat. Így készültek el sa-
ját kezűleg a kézműves alkotások, amelyeket a résztvevők min-
den nap büszkén vittek haza. Agyagtálat készítettek kézi tech-
nikával, amelyben a királykisasszonyok álomporral kevert bort 
kínáltak a juhászlegénynek, hogy elaltassák, ez által megakadá-
lyozva, hogy követhesse őket, amikor esti mulatságba indultak, 
és papucsaikat rongyossá táncolták. A mulatságba viszont nem 
akárhogy jelenhettek meg a királykisasszonyok, hanem felci-
comázták magukat nemez ékszerekkel, bogozott karkötőkkel, 
és saját kezűleg készített, magokkal, illetve quilling technikával 
díszített tükröcskékben csodálták meg egymást és magukat. A 
fiúk ez alatt kardot készítettek, karddal az oldalukon indultak 
a királykisasszonyok megtáncoltatására. Az útra zokni lovat is 
készítettek, nehogy a királykisasszonyok megelőzzék őket. Nem 
maradhatott el azonban a tarisznyavarrás sem, ezeket ajándék-
ba kapták a leányokat megtáncoltató királyfik. 

A kézművesség mellett a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be 
a népi gyermekjátékos foglalkozásokba, amelyek ugyancsak a 
mese tartalmához, fonalához kapcsolódtak: sor került zenés-
mozgásos gyermekjátékokra, népdaltanulásra, de volt ügyessé-
gi játék, mondókázás, játék a ritmussal. A táncos mulatságok-
ban a résztvevők moldvai, valamint somogyi ugrós táncokkal 
ismerkedhettek játékosan, a mesét megkoronázó lagziban 

pedig már mindenki jókedvűen 
ropta a hét alatt megtanult tán-
cokat. A játékos-táncos tevékeny-
ségekre az élő zenét, talpalávalót 
marosvásárhelyi fiatal zenészek 
biztosították.

Ez úton mondunk köszönetet 
Szováta Város Önkormányzatá-
nak, amely pályázati úton támo-
gatta a tábor sikeres megvalósu-
lását. Nem utolsó sorban köszönet 
illesse a Szovátai Népi Játszóház 
pedagógusait és önkéntes diáko-
kat, akik odaadóan, a népi kultúra 
iránti tisztelettel, gyermekek irán-
ti elkötelezett szeretettel vezették, 
irányították, segítették az esemény 
sikeres megvalósulását. 

Kiss Enikő
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A „tiszta forrás” keresésében és követé-
sében zajlott az idén is, a Sirülők Néptánc-
együttes szervezésében megvalósult nép-
tánc és kézműves tábor, a Homoród menti 
Lókodban.

A tábor a Sóvidékről, Udvarhelyszékről, 
Homoródmentéről és Nyárádmentéről érkező táncosoknak 
nyújtott lehetőséget újabb táncanyagok, tájegységek megisme-
résére, táncok megalapozására. A három korosztályban meg-
szervezett táncoktatás alkalmával a 11-18 éves gyerekek, fia-
talok pálpataki, vajdaszentiványi, valamint haranglábi magyar 

„Tiszta forrásból” néptánc és kézműves tábor

és román táncokkal ismerkedtek, gazdagodtak, Tőkés 
Lóránt és Csilla, Kincses Olga, illetve Márton Sándor 
néptáncoktatók vezetésével. A népdaltanuláson ezen 
tájegységek népdalkincsét sajátították el a résztvevők, 
a dicsőszentmártoni, de Magyarországon élő Bárdosi 
Ildikó népdalénekes irányításával. Az énekes-táncos te-
vékenységeken az élő zenét fiatal zenészek, a Lelkes ze-
nekar, valamint Katona Péter és zenekara biztosították, 
egyben fokozva a tábori hangulatot, élményeket. 

A kézműves tevékenységek alkalmával lehetőség volt 
népi kézműves technikák megismerésére, ezek felhasz-
nálásával saját kezűleg alkotni: zsebkendőt hímezni a 
vajdaszentiványi táncokhoz, nemezelni, labdát készíte-
ni, az agyag kézi megmunkálásával ismerkedni.

Szabadidőben volt alka-
lom megtekinteni az ízlése-
sen, homoródmenti festett 
bútorokkal berendezett kis 
tájházat, lovaglásra, baráti 
beszélgetésekre, táncházra, 
az abásfalvi cigányzenészek-
kel való találkozásra, együtt 
muzsikálásra, vagy akár 
részt venni azon a televíziós 
felvételen, amelyet a tábori 
munkája idején forgatott az 
M1 Televízió, Bárdosi Ildi-
kó népdalénekessel. A népi 
kultúra megélésén, közössé-
gi élményeken túl, a csendes 
falusi környezet, a természeti 
szépségek, gémes kút, rózsa-
kert rácsodálkoztatott az élet 
más területeinek szépségére, 
nagyságára is. A táborozási 
helyszínt biztosító, sérülteket 
felkaroló és foglalkoztató Lia 
Alapítványba való betekintés 
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Vakációs bibliahét Szovátán

A Református Egyház udvarán RendezŐ néven futó foglalko-
zások augusztus 23 és 27 között zajlottak, minden nap délelőtt 
10 és délután 13 óra között. A szakkört a Keresztény Oktatásért 
és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) programja mentén 
rendezték meg. A gyerekevangelizációs gyakorlatokat a kárpát 
medencei munkacsoport állította össze, amelyhez Erdély, Kár-
pátalja, Anyaország, Felvidék és Délvidék is csatlakozik. 

A tábor témája: „Úgy lesz az életed örvendező, ha ott van a 
szívedben a Nagy RendezŐ” volt.

A vakációs bibliahéten közel 130 szovátai gyermek vett részt, 
elemi és óvodás korú diákok, akikkel Gilyén Levente tiszteletes 
úr valamint Bóné Katalin tiszteletes asszony, a pedagógusok, a 
konfirmándusok, és az önkéntesen foglalkoztak.  

A gyerekek énekeket, aranymondásokat tanultak, a nagyob-

bak a kicsiknek bibliai történeteket mutattak be. Az ebédszü-
net után korosztályonként kiscsoportos tevékenységek zajlot-
tak. Utolsó nap, augusztus 27-én este hat órától szülők estéjét 
tartottak, ahol a táborban részt vevők a bibiliahéten tanultakat 
mutatták be. 

Gilyén Levente tiszteletes úr kifejtette: „A tábor célkitűzése 
első sorban az, hogy a gyerekek megtapasztalják a közösségi 
létet, valamint elmélyítsék az Isten ismeretet. Azt szeretnénk, 
hogy minél korábban megismerkedjenek a Szentírás története-
ivel, a közösséggel.”

A RendezŐ tábor számos önkéntest mozgatott meg, akik gon-
doskodtak a táborozók étkeztetéséről, a foglalkoztatásukról, va-
lamint arról, hogy egy igazi közösségi élménnyel menjenek haza. 

Farkas Júlia

a másság elfogadásában segíthette a gyerekeket, fiatalokat, ösz-
tönözve annak felismerését, hogy emberi nagyságot igazából az 
alázatos, emberséges munkavégzés, szolgálatkészség teszi. 

A tábor sikeres megvalósításáért köszönet támogatóinknak: a 
Nemzeti Kulturális Alapnak, Bethlen Gábor Alapnak, a Csoó-
ri Sándor Alapnak, Szováta Város Önkormányzatának, Maros 
Megyei Tanácsnak.                                                          Kiss Enikő

Nemzeti Kulturális Alap
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„Őszbe rejtőzik a nyár, / (olyan fekete, fekete, fekete)...” (részlet 
innen: Béres Viven Beatrix: Fekete). A nyár végéhez közeledve, 
augusztus 30-án, kettős ünnepségnek adott otthont a szovátai 
Teleki Oktatási Központ: Béres Vivien születésnapján mutatta 
be második kötetét, az Árnyképeket. 

Vivien kisvároskánk fiatal tehetsége, akit az évek során mesz-
sze sodort el a kalandvágya, sokfele járt, és ezeknek az utazá-
soknak köszönhetően találkozott Dr. Bencze Mihállyal is, aki 
felismerte benne a tehetséget, és segített a szárnyai nagyra nyi-
tásában. Vivien a középiskolát a bukaresti Ady Endre líceum-
ban végezte, majd Budapestre kanyarodott útja, ahol a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karán tanult. Publikációi olvashatóak online az Erdélyi Magyar 
Művészeti és Irodalmi Rovatban, a Kalamárisban, a Káfé Fő-
nix irodalmi és fotóművészeti oldalon. Ezeken kívül aktívan 
ír a Brassói Lapok újságba, a marosvásárhelyi Népújságba, a 
Garabontziás Lapba, valamint az aradi Szövétnek kulturális 
szemlébe. 

Első kötetét, az Érzelmeket, 2014-ben adta ki a Bukaresti Ma-
gyar Élet című újsággal karöltve. Az idén bemutatott kötetéről 
Dr. Bencze Mihály (matematikus, tanár, költő) és Szente B. Le-
vente (irodalmár, író, költő, lapszerkesztő) kérdezte Vivient. 
A beszélgetés során felmerült a kérdés, hogy mi történt a két 
megjelent kötet között. Vivien elmondta, hogy a két könyv kö-
zött eltelt 6 év alatt az egyetem, meg különböző önkéntességek 
némiképp elvették az idejét az írástól, viszont nem bánja, hi-
szen mindkét kötete egy-egy korszakot zárt le benne, amelyekre 
pontosan akkor került lakat, amikor teljessé váltak. 

Kíváncsiak, hogy hogyan születnek a Béres Vivien versek? Vi-
vien erre is választ adott: „Van, amikor elkap a mámor és csak 
jönnek a gondolatok és szavak, persze azokat meg az érzelmek 
váltják ki. Az első kötetnek azért is volt az a címe, hogy Érzel-
mek, mert az minden volt, összeöntve. És vannak olyan pilla-
natok, amikor vannak érzelmek – azok nélkül nem is lehetne 
szerintem verset írni –, de ekkor már megfontoltabban írok, 
figyelek bizonyos dolgokra: szótagszám, ritmus, stb. [...] Válto-
zó: van, amikor pár pillanat, és megvan a fejemben, csak le kell 
írnom, és van mikor több hét, ameddig megszületik egy vers, 
lehet az négysoros is.”  „Van, amikor kiadom a magányt és elmú-
lik, és van, hogy leírom, és akkor jövök rá, hogy ezt érzem.” – 
árulta el nekünk a fiatal költőnő. Megtudtuk azt is, hogy Vivien 
írói felfogásába nem fér bele egy régebbi vers átírása, kijavítása, 
hiába gondolja már másképpen, amit leírt. Talán ez köszönhető 
a versei érzelemfeldolgozó-funkciójának is, a verseivel kitisztít-
ja az érzelmeit, a megjelent köteteivel lezárja a korszakot. Érez, 
ír, feldolgoz, elenged. Ezen a ponton asszociálódott a versírás 
úgy, mint vulkánkitörés, amely kipattan, kiárad az emberből, 
aztán már nem lehet többé hozzányúlni, hiszen megszilárdul, 
és ennek így is van a rendje. 

Vivien kedvenc verse a most megjelent kötetéből az „Óda”, 
amelynek már a címe is árulkodik: József Attilához szól, ami nem 
véletlen, hiszen a finomlelkű költő írta a Vivien számára legked-
vesebb sorokat: „úgy érzem, mintha megérteném őt [...]. Én úgy 
veszem, mintha személyesen írt volna nekem, persze ez nem 
így van. József Attila plátói szerelmem, Shakepeare mellett. ” A 
József Attilának szóló, őt idéző versek mellett szerelmes versek 
is olvashatóak a kötetben, valamint Shakespeare evokációk és a 

kötet címét is kölcsönző fantom-versek, amelyeket Az Operaház 
fantomja című zseniális Andrew Lloyd Webber munkája ihle-
tett. A fantom egy fiktív szerelmet jelenít a versekben. A fantom, 
aki a regényben is az árny leple alatt segíti Christine-t, hogy egy 
csodálatos operaénekes legyen. „A kettejük kapcsolata inspirálta 
ezeket a verseket. Kialakítottam a saját fantomomat, én voltam 
egy másféle Christine, és így születek meg a versek.” – jegyezte 
meg Vivien. A fantom-versekben különböző idézeteket találha-
tunk Az Operaház fantomja című musicalből, annak dalaiból. 
Vivient mély kapcsolat fűzi ezekhez a versekhez, amit az is mutat, 
hogy a kötetben hangsúlyosan fantom versek kaptak helyet. A 
fiatal költőnő nagyon sok inspirációt kap az olvasmányélménye-
iből is, így Webber mellett, nem meglepő módon József Attila és 
Shakespeare mindig szerepelnek az „elolvasandók” listáján.

A kötet végén drámák is helyet kaptak. Dr. Bencze Mihály 
szerint: „ [...] olyan világot tár elénk ezekben, amihez meg kell 
érni. Vivien 24 évesen már hozzáérett ehhez a kifejezési formá-
hoz.” A kötetbemutató közben elhangzott Vivien néhány verse 
is, köztük az Óda, amelyet olvashatnak e havi számunkban. A 
rendezvényt Bakó Tihamér zongorajátéka koronázta meg. 

Vivien biztosított minket afelől, hogy a harmadik kötete már 
bőven tervben van, a címét viszont meglepetésnek szánja. Azt 
hiszem az egész város nevében gratulálhatok Viviennek. Izgatot-
tan várjuk a következő korszakának lezárulását, amely majd egy 
harmadik Béres Vivien Beatrix kötettel ajándékoz meg minket. 

Szász Bernadett

A versírás vulkánkitörés
Béres Vivien Beatrix: Árnyképek
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Béres Vivien

Óda
1.
Itt a parton, még fel-fellendül a szél,
ott a Dunán, már nincsen dinnyehéj...
érdes hajó-ormányon kiált a sok ember,
e helyt ül József Attila, őrzi a magyart!
Megsúgom hangosan: a költő,
rímeket verselő, szív-harcos, szende gyermek,
az utak kikhez, ha nem hozzá vezetnek? 
Bár lettem volna én a te korodban,
de te soha és sose az enyémben... 
mert nem hibádzik koszorús lelkednek,
a mai kor hímes baja, sem a csúf, 
sem a felsajduló népnek rőt szava!
Kirívó tekintet, ha kirí beléd,
adnál te mindent, de sose kérnél,
a büszke nem mond, csak leír...
Szép szemeddel mit kezdtem volna,
a szivárvány összes színét felfedezem?

2.
Hogy tudd:
otthonod meleg lenne, kandalló-meleg,
cipődet langyos vízben megmosnám, 
ingedet kivasalnám, töltenék bort,
adnék enni, főznék vacsorát minden este,
reggel lágytojást kapnál, ha szeretnéd
s éjjel meleg dunyhával takarnálak be. 
A szép szót tőlem hallanád mindig,
ha nem írsz, az sem baj, táncolhatnánk...
vagy csend lenne, de az a meleg-csend,
fehér csendesség, de tűzforró szeretet. 
Ha harcra vágysz, harcoljon a költő,
ha köténybe bújnál itt lesz, nesze,
de tudja meg más is, ha jő’ felénk,
kezünk fegyver – a költészet gyermeke. 
Csillagképek tükrében látnak,
ha költőt kíván a szerelem,
vagy ha nem érti a paraszti ész a tücsköt,
ha a kint a benté’ válik, ha a szépet csúf terel,
akkor magyar költőre van szükség,  
s az eszménykép Te leszel!

2019. április 23. 

N. Horváth Péter

FESTEK
Néha már szavam ecsetté váltan
formázza, festi, amire vágyom.
Élővé válik, ami csak álom,
átélhetővé, mint íz a számban.

Akár egy üres nyári hétvége,
telítve fénnyel, s mögötte semmi;
jó lenne örök birtokká tenni
mindent feladva és félretéve.

Ölelhetően törékeny látszat,
mégse kövessék büntető hétfők,
de csendes esték, jók és megértők,
ahol az ember álmokat láthat.

Mostantól az apák minden gyermek 
születése után jogosultak tíz szabadnapra

Agerpres/MTI 2022. augusztus 26., péntek

Jóváhagyta pénteken a kormány, hogy az apák valameny-
nyi gyermek születésekor apasági szabadságra mehesse-
nek – közölte a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatóján a 
munkaügyi miniszter.

Marius Budăi emlékeztetett arra, hogy eddig csak az első 
gyermek születésekor illette meg ez a jog az apákat.

A miniszter közlése szerint a pénteken elfogadott sürgősségi 
rendelettel növelték az apasági szabadság időtartamát az eddigi 
5 napról 10 napra, ha pedig az apa gyermekgondozási tanfolya-
mon vesz részt, akkor 15 napos szabadságra lesz jogosult.

A munkáltatók nem bocsáthatják el az apasági pótsza-
badságon lévő alkalmazottaikat, és erre az időszakra is a 
rendes bérükkel egyenlő juttatást kell biztosítaniuk szá-
mukra. Ez a jog ezentúl minden, érvényes szolgálati vagy 
munkaszerződéssel rendelkező apát megillet, tehát töröl-
ték a törvényből azt a rendelkezést, amely a társadalom-
biztosítási járulék fizetéséhez kötötte a jogosultságot.

Az 1999-ben elfogadott törvény szerint Romániában az 
alkalmazott a gyermek szülésétől számított első nyolc hét-
ben, kérésének megfelelő időpontban jogosult kivenni az 
apasági pótszabadságot.
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Manapság, ha Szent István neve felbukkan egy könyvben, egy 
filmben vagy egy újságcikkben, akkor az államalapítás, a keresz-
ténység vagy az akkori Magyarország korszerűsítése jut eszünk-
be. De hogyan tudta ő ezt megcsinálni? Ki vagy kik segítettek 
neki ebben a folyamatban? Mik voltak a hosszú távú célkitűzései? 
Hogyan és min elindulva akarta megvalósítani a terveit?  A szö-
veg további részében majd megtudjuk minderre a választ.

Én az államalapítás folyamatát a családi otthon megteremté-
séhez tudom hasonlítani. Amikor egy otthont építünk, akkor 
szükségünk van egy szép telekre, erős anyagi  tá-maszra, kor-
szerű munkaeszközökre, tapasztalt szakemberekre, valamint  
egy hűséges társra, aki mindvégig mellettünk áll és  kitart mel-
lettünk. Ha mindezek megvannak, akkor egy meghitt,békés és 
biztonságos  otthont tudunk létrehozni, amit továbbadhatunk  
gyermekeinknek, unokáinknak. Az utódok jobb esetben to-
vábbépíthetik. A rosszabbik esetben pedig tönkremehet. Ám 
ha minden jól megy, akkor a ház megmarad. 

István király azonban nem egy egyszerű telket örökölt, hanem 
Európa egyik legnagyobb földrajzi tájegységét, a 330 ezer km2-
nyi területet magába foglaló Kárpát- medencét kapta örökségül. 
Első királyunknak ebből a hatalmas területből kellett egy önálló, 
keresztény és európai államot kiépítenie. Neki meg voltak ehhez 
a megfelelő  eszközei (törvények), emberei ( Szt. Gellért) és az 
erős anyagi támasza (a Kárpát- medence természeti erőforrásai).

És persze volt egy hűséges társa, Gizella királyné, aki min-
dig mellette állt és szilárd támasza volt a királynak. Gizella öt 
gyermeket szült Istvánnak. Közülük csak ketten, Imre és Ágota 
érték meg a felnőttkort. Azonban Imre herceg mégsem lehetett 
király, mert Bihar erdeiben, egy vadászat során a vadkan okozta 
sérülésekbe belehalt.

Szent István király halála után, Magyarország helyzete kér-
désessé vált. Lázadások és hazaárulások gyengítették az orszá-
got. A királyság helyzete csak I. András (1046-1060) és I. Béla 
(1060-1063) uralkodása alatt vált ismét stabillá. 

A király kultusza akkor alakult ki, amikor 1083-ban, Székes-
fehérváron fiával, Imrével és Gellért püspökkel együtt Szent 
László király (1077-1095) szentté avatta. 

Első királyunk öröksége Magyarországban, a magyar kultúrá-
ban és a magyar nemzetben tevődik össze. A Kárpát- medence 
számtalan látványossága nélküle egyszerűen nem létezne. Itt 
megemlíteném Budapest belvárosát,a visegrádi királyi palotát 
és Kolozsvár főterét. Emellett sok falu viseli a király nevét, mint 
például a mi vidékünkön Székelyszentistván.   Mi, magyarok 
is bizonyára nem léteznénk, elsodortak volna minket a törté-
nelem viharai. És persze nem léteznének a híres embereink se. 
Itt gondolok Mátyás királyra, Rákóczi Ferencre, Szent-Györgyi 
Albertre és Áprily Lajosra.

Szerintem ezért tartják Szent István 1000 éves örökségét 
iránytűnek és örökérvényű példának Magyarországon, Erdély-
ben és a Kárpát-medence más magyarlakta területein. 

Nekünk, fiataloknak pedig azt üzeni, hogy álljunk ki az érté-
keink mellett, valamint álmodjunk, alkossunk, újítsunk a kö-
zösségünkért.

Gáll Bence

Már tíz éves koromban megismertem ezt a bóbitás, 
tarka tollazatú madarat. Gyermek-társaimmal gyak-
ran kószáltunk a Kis-Maros partjain, és néha előttünk 
szárnyra kelt az odvas fűzfából az íves csőrű, fekete-
fehér szárnyú, narancs sárga testű, szajkó nagyságú 
madár. Marosvécs szomszédságában akkor sem volt 
gyakori, de 2-3 pár alkalmas fészkelő helyet, sokféle 
eleséget talált a megművelt területeken, réteken.

A téli hónapokat Afrikában tölti; az európai búbos-ban-
kák nagy számban telelnek a Szaharától délre fekvő trópu-
si tájakon is. Ilyen gyűrűs madarak „útközben” a Balká-
non, Kréta szigetén és Olaszország déli felén kerültek elő.

Téli szállásukról március végén érkeznek Erdélybe, és 
utána hamar felhangzik a hímek „up-up-up” kiáltása. 
Amelyek egyszer már költöttek, rendszerint korábbi te-
rületükre érkeznek vissza. A hímek igyekeznek minél 
előbb párt csalogatni magukhoz. Faágon ülve, bóbitá-
jukat felmeresztve, kissé előre hajolva hallatják kiáltá-
sukat, amivel a tojót szólítják; egyben ezzel a hangsorral 
jelzik, hogy a revír (élettér) már foglalt. Ha megjelenik 
a tojó, akkor a hím a csőrében tartott táplálékkal pró-
bálja megnyerni a remélt társ kegyeit.

Utána fészkelő helyet, üreget mutat neki. Bebújik az 
odúba, majd rövid hangokkal hívja a tojót magához.

A pár nem épít fészket, csak az üreget tisztítják ki. A 
társ május elején rakja le 5-8 barnás vagy kékeszöld to-
jását. Egyedül kotol, a hím élelmet hord neki. A fiókák 
16-19 nap alatt kelnek ki. Az anyjuk hűvös időben me-
lengeti őket. Később minkét szülő hoz eleséget. A kicsik 
három hetet töltenek az odúban.

A banka a talajon szaladgálva, hosszú csőrét a földbe 
szúrja, ahol lótetüt, cserebogárlárvát, gilisztát keres. Ha 
gyíktojásra lel, azt is a fiókáknak viszi. Ha a kicsiket az 
odúban veszély fenyegeti, folyékony váladékot spriccel-
nek a támadó szemébe. A fartőmirigy-termelte szagos 
váladékkal elűzik az ellenséget. E szagos váladék miatt 
a nép büdös-bankának nevezi ezt a madarat.

Márton Béla

Búbos banka

Hogyan épített országot István király?
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SZISZ - szenések

Iskolakezdés a változások időszakában
Minden egyes ember tudja, hogy amikor beköszönt a szept-

ember,  kézen fogva ballag vele az új iskolai év is és ez most 
sem volt másként. Egyeseknek jó hír volt, másoknak rossz és 
olyanok is vannak, akik vegyesen éreznek ezzel kapcsolatban. 
Általában egyes személyek meg is kérdezik a diákoktól, hogy 
örülnek-e, hogy újra megkezdődött az iskola. Idén viszont nem 
csak új iskolai év kezdődött, hanem ezzel együtt a tanévi szer-
kezetben is változások történtek, arról nem is beszélve, hogy 
a világon milyen változások történnek nap mint nap. Milyen 
lehet egy diáknak most iskolába járni, tanulni és erre összpon-
tosítani?

Az idei tanév szerkezetében az egyik legfeltűnőbb változás a 
vakációk száma, több vakáció lesz, mint a tavalyi, vagy az eddigi 
években. Ennek a diákok örülnek és én is úgy gondolom, hogy 
szükségünk van a pihenésre hat-hét hét iskola után, akik pedig 
az érettsegire készülnek, azok többet gyakorolhatnak, tanul-
hatnak rá. Úgy gondolom, hogy így, egy évvel az érettségi előtt 
ideális lehet ez a vakációs rendszer azoknak, akik kihasználják 
ezt az időt a felkészülésre. A világban történő változások szin-
tén hatással vannak ránk, diákokra, hisz körbevesznek minket 
a különböző hírek az interneten és a TV-ben a koronavírusról, 
a háborúkról, stb. Ezek könnyen elvehetik a figyelmünket a ta-
nulásról, az iskoláról és az érettségire való felkészülésről is. Pél-
dául az ukrajnai háború sokunkban kérdéseket tett fel, hisz egy 
Romániával szomszédos országról beszélünk. Felmerülhetett és 

jelenleg is felmerülhet könnyen egyes diákokban (voltak 
akik szóvá is tették), hogy mi lesz ha a mi országunk is 
belefolyik a háborúba. Ezek a hirtelen változások, amelyek 
történnek a világban és amelyekről napról napra újabb hí-
reket tudhatunk meg, könnyen aggodalmakat okozhatnak 

még a diákoknak is, ezzel talán elterelve a figyelmük egy részét 
a tanulásról. Így nehezebb koncentrálniuk és ha ilyen negatív, 
aggódó gondolatok járnak a fejükben, könnyen kimerítheti 
lelkileg is őket. Viszont nem csak olyan változásokról beszél-
hetünk, amelyekről a tanulók csak az internetről, a hírekből 
lelhetnek tudomást, hanem olyanokról is, amelyek konkrétan 
érintik őket, a családjukat, a környezetüket pl. az infláció. 

Ezek az események, változások okozhatnak aggodalmat ta-
nulóknak, akik pedig érettségihez közel állnak, azoknak még 
nehezebb, hisz úgymond az érettségi miatti stresszre, izgulásra 
még ezek is rátehetnek egy lapáttal. A figyelemelterelő dolgokat 
talán ahhoz hasonlíthatnám, mintha valakinek kavics kerülne 
a cipőjébe. Pont olyan zavarók lehetnek az aggodalomra okot 
adó történések is. Viszont ez a kavics kerülhet olyan helyre is, 
ahol nem zavaró, tudjuk, érezzük, hogy ott van, de nem tereli el 
a figyelmünket, már nem zavaró. Szerintem a világban történő 
negatív eseményekről bizonyos szintű információt szükséges 
elsajátítanunk, hogy tudjuk mi történik körülöttünk. Viszont 
akkor történhet az, hogy a figyelmünket nagyon elterelhetik 
ezek a dolgok, ha olyan helyre kerülnek a gondolatainkban, ha 
túl sokat időzünk ezeken, ami persze elég nehéz lehet, ha csak 
ezt látjuk és halljuk a környezetünkben. Viszont ha képesek 
vagyunk arra, hogy az ilyen problémáknak ne adjunk akkora 
hangsúlyt, akkor a figyelmünket is olyan dolgokra összponto-
síthatjuk, amelyeket fontosabbnak tartunk az életünkben, egy 
tanuló esetében például a tanulás, vagy az érettségire való fel-
készülés.

Kiss Todor Ferenc
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Tata és Szováta testvértelepülési kapcsolatainak egyik 
fontos és hagyományos eleme a képzőművészet iránt 
érdeklődő, elkötelezett gyerekek számára szerevezett 
oktató és alkotótáborok. Húsz éve kezdődött, de a vi-
lágjárvány miatt egyszer kényszerűségből kimaradt, így 
idén 19. alkalommal  szervezték meg a tatai tehetség-
gondozó művészeti tábort. Az ebből ihletődött Szovátai 
TASZŐSZOMA-tábort pedig augusztusban a negyedik 
alkalommal szerveztük meg.

A táborban részt vettek a szovátai gyerekek mellett, az 
anyaországi Tatáról, a felvidéki Szőgyénből és vajdasági 
Magyarkanizsa községhez tartozó Horgosról a képzőművé-
szet iránt elkötelezett és alapvető ismeretekkel már rendel-
kező gyerekek is. Ebben az évben mindhárom településről 
érkeztek oktatók: Tatáról Sulyok Teréz, Szőgyénből Baracs-
ka Árpád, Horgosról Sárkány József vállalta a hosszú utat és 
az egészhetes oktatói tevékenységet. Témák köré szervezett 
foglalkozások és munkamódszereik híven tükrözték a fog-
lalkozásvezetők egyéniségeit, látásmódját, munkamódsze-
rét és alkotói ritmusukat. Köszönjük az elkötelezettségüket! 
Köszönet a szovátai Fülöp Máriának is, aki foglalkozásve-
zetőként egy különleges és rendkívül érdekes  grafikai alko-
tó-módszerrel ismertette meg a résztvevőket.

A program az ismeretszerzés és technikai tudás gyarapí-
tása mellett elsősorban az élményszerzésre, a környezetei 
benyomások színesítését, gazdagítását tette meg céljának: 
kirándulások és séták, ismerkedések mellett a kiemelve a 
4 galéria és kiállítás megtekintését: a Kusztos Emlékházban 
az Művészek Atyhai Társaságának 2022-es Jel című kiállí-

tása, Molnos Zoltán szürrealista festőművész műtermének 
és sokszínű alkotói munkásága, a Vinczeffy László atyhai 
Kakasüllő galériája és szoborkertje mély benyomást és ma-
radandó élményt jelentett a résztvevőknek. A Mini Erdély 
Park és a szejkefürdői székelykapu-kiállítás gazdag ismeret-
terjesztő és vidám szórakoztató jellege sem jelentett kitérőt 
ezek sorából: az ott megalkotott épületmodellek önmaguk-
ban és a székelykapuk is  egy-egy műalkotás és egységük-
ben, folyamatosan gazdagodó kínálatukban mutatják be 
Erdély nevezetességeit, szépségeit, épített örökségét.

Mindezen élmények gazdagon köszöntek vissza az al-
kotási folyamatok során megvalósult alkotásokban, a 
zárókiállítás ezt híven tükrözte.

A tábor helyszíne – mint eddig mindig – ismét a Teleki 
Oktatási Központ volt. Vezetősgének és személyzetének 
ezúton is kifejezzük hálánkat és köszönetünket azért a 
kedves türelemért, amivel elviseltek egy egész héten át egy 
népes tábort!  Ugyancsak köszönjük finom ebédeket, va-
csorákat, amivel megörvendeztettek.

A tábor költségeit Szováta Város Önkormányzata vállalta 
fel, biztosítva a stabil alapot, és lehetővé tette a szervezés 
megkezdését, a további forrásbevonás ezt csak kiegészítet-
te: a Bernády Közművelődési Egylet nevében pályázat útján 
keresztül sikerült Magyarország Kormányának támogatását 
is megszerezni, a Nemzeti Kulturális Alap támogatta tábo-

A IV. szovátai TASZŐSZOMA-tábor

(folytatás az 1. oldalról)
Táborunk sajátossága, hogy műtermi látogatásokon illetve 

kiállításokon keresztül bepillantást nyerhetünk egy-egy al-
kotóművész világába. Továbbá az is, hogy minél több tájél-
ményt gyűjthessünk. A látottak aztán így vagy úgy visszakö-
szönnek a résztvevők munkáiban.

A zárókiállítás is bizonyította, hogy sikeres tábor volt.
Molnos Ferenc

Nemzeti Kulturális Alap

runkat és tette lehetővé 
annak a Nemzeti Össze-
tartozás jegyében való 
megszervezését.

Kiss János
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Tökfesztiválra hangolódva
Három év kihagyás után immár hetedik alkalommal szervezi 

meg Szováta Város Önkormányzata a tökfesztivált.
A tökfesztivál nemcsak maga a fesztivál hangulatát foglalja 

magába, hanem erre az időre a gasztronómia is ad egy kicsit 
magából, és átalakul erre a pár napra. A Fürdőtelepen zajló 
Tökfesztivál programjainak látogatásán kívül az éttermekben is 
lehetőség lesz a tradicionális ételek mellett kipróbálni a tökből 
készült ételek varázslatos ízeit, amelyek még közelebb vihetnek 
ahhoz, hogy teljes mértékben megéljük a fesztivál hangulatát.

Cikkünkben igyekszünk az otthoni konyhába is bevinni egy 
kis varázst és hangulatot az által, hogy egy könnyen elkészíthe-
tő ebédet fogunk bemutatni. Sok háziasszony kíváncsi arra, mit 
főzzön tökből egy családi étkezéshez. A zöldség önmagában is 
egyfajta vitaminraktár, 
amely értékes összetevő-
ket jelent a test számára. 
A-, B-, C-vitamint, ros-
tot, kalciumot, vasat és 
magnéziumot tartalmaz. 
Természetesen a kulináris 
szakemberek sok finom 
étellel rukkoltak elő a 
„nap bogyóból”. Ismer-
kedjünk meg hát az álta-
lunk bemutatott recepttel.

A családi ebéd első fo-
gása a leves, amely jelen 
esetben egy vöröslencsés 
sütőtökkrémleves, pirított baconnel. A leves elkészítéséhez szük-
séges összetevői mindenki számára könnyen beszerezhetőek. 
Hozzávalói a vörös lencse (250g), sütőtök (500g), bacon (200gr), 
sárgarépa (150g), két közepes fej vörös hagyma, két gerezd fok-
hagyma, tejszín (200ml), vaj (75dkg), só és bors ízlés szerint.

Az első lépés során minden zöldséget megtisztítunk, és előké-
szítjük a hozzávalókat. Megdinszteljük a hagymát, ezután pedig 
hozzáadjuk a sütőtököt, a lencsét, amelyeket összeforgatunk a 
hagymával. Ezt követően hozzáadjuk a sárgarépát és a fokhagy-
mát, és felöntve hozzávetőlegesen 1l vízben puhára főzzük. Ami 
után ez megvan, mehet is a pürésítés, ezt követően hozzá adjuk a 
vajat.  A bacont száraz serpenyőben megpirítjuk. Ezután mehet 
is a tálalás. A leves kitálalása után a tetejére helyezzük a bacont, 
ráöntjük a tejszínt és petrezselyem zölddel díszítjük. 

A második fogás egy pulykamell paradicsomos tökkel, amely-
hez petrezselymes natúr burgonyát tálalunk. Az elkészítéshez 
szükséges összetevők pulykamell (500g), sütőtök (500g), 3 szál 
újhagyma, 2 gerezd fokhagyma, paradicsom (250g), 3 evőkanál 
olaj, 1 evőkanál liszt, 1 citrom leve, (3-4 dl.) joghurt, 2-3 teáska-
nál finomra vágott petrezselyemzöld vagy kapor.

Első lépésként megtisztítjuk, megmossuk a tököt, kikaparjuk 
a magjait, majd húsát vékonyra szeleteljük. A húst megtisztít-
juk, megmossuk, ceruza vastagságú, 3-4 cm hosszú csíkokra 
vágjuk. A hagymát, a fokhagymát megtisztítjuk, nem túl apróra 
összevágjuk. A paradicsomot megmossuk, karikákra szeljük.

Ezután felforrósítjuk az olajat, fehéredésig pirítjuk benne 
a húst, majd rátesszük a hagymát, a fokhagymát. Amikor a 
hagyma kicsit már összeesett, rátesszük a tököt, sózzuk, és 
10 percig összepároljuk. Ha a tök megpuhult, megszórjuk a 
liszttel, és hozzáöntjük a joghurtot. Ízesítjük a citromlével, 
beletesszük a petrezselymet vagy a kaprot és paradicsomsze-
leteket. (A paradicsomnak előtte - forró vízbe mártva - lehúz-
hatjuk a héját is.) Amikor összeforrt, tálaljuk. Köretnek ké-
szíthetünk mellé natúr burgonyát, amelyet tálalás után kevés 
petrezselyemmel díszíthetünk. 

A harmadik fogásunk a pont az i-re egy sütőtökös sajttor-
ta. Azért, hogy a sajttorta repedésmentes legyen, vízfürdőben 
készítjük, a gőznek köszönhetően szép egységesen köt meg a 
krém. Bár a közepe így is picit remegősebb állagú lesz, mint 
a szélei, ha a lekapcsolt sütőben hagyjuk kihűlni kb. 1 órán át, 
mindenhol egyformán megszilárdul, gyönyörű lesz a desszer-

tünk. Fontos, hogy sütés 
közben ne nyitogassuk 
a sütő ajtaját, mert az is 
csúnya repedéseket idéz-
het elő. Hozzávalóit két 
részre osztjuk, a tésztára 
és a sajtos alapra. A tész-
ta hozzávalói: (12 dkg) 
vajas keksz, (25g) cukor, 
1 csipet só, (6dkg) vaj, 1 
csipet fahéj (7dkg) és sze-
recsendió. A sajtos alap 
hozzávalói: (1kg) krém-
sajt, (5 db.) tojás, (250g) 
sütőtökpüré, (20dkg) cu-

kor, 1 csipet szerecsendió, szegfűszeg, gyömbér, fél teáskanál só, 
(17dkg.) tejföl, (2db.) tojássárgája, (15dkg.) barnacukor, (1tk.) 
fahéj, (2tk.) vaníliakivonat. 

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. A kekszet és a pekándiót 
tegyük egy aprítógépbe, daráljuk le. Adjuk hozzá a cukrot, a 
fahéjat és a sót, dolgoztassuk tovább a gépet. Végül adjuk hozzá 
az olvasztott vajat, majd öntsük a masszát egy kb. 25 cm átmé-
rőjű tortaformába. Nyomkodjuk bele egy pohár segítségével. 
Tegyük a tésztát a sütőbe 10-15 percre, míg aranybarna nem 
lesz. Tegyük félre hűlni, vegyük lejjebb a sütőt 150 fokra.

A krémsajtot robotgéppel keverjük habosra. Adjuk hozzá a 
kétféle cukrot és a sót, keverjük tovább, míg homogén és habos 
nem lesz. Mehetnek bele a tojások és a tojássárgáják is, egyszer-
re mindig egyet adjunk hozzá. Robotgéppel keverjük el benne 
az összeset. Ha már homogén a krém, óvatosan keverjük bele a 
sütőtökpürét, a tejfölt, a fűszereket és a vaníliakivonatot. 

Öntsük a krémet a formába, nyugodtan tölthetjük a forma 
2/3-áig. A forma alját és széleit vonjuk be alufóliával, hogy sem-
miképpen ne kerüljön víz a desszertbe. Tegyük a formát egy 
mélyebb tepsibe, öntsünk a tepsibe forrásban lévő vizet kb. a 
forma egyharmadáig. Nagyjából 60 percig süssük, míg a krém 
szilárd nem lesz, de a közepe még remegős. Kapcsoljuk le a sü-
tőt, de hagyjuk benne a tortát még további egy óráig. Hagyjuk 
teljesen kihűlni, utána szeleteljük.

Koszta Csaba 

Tökkrémleves
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Ha valóban kipróbált, valóságnak 
megfelelő értéket keresünk valamiben, 
akkor mondjuk, hogy „vissza a gyöke-
rekhez!” Tehát térjünk vissza az eredet-
hez, a tiszta formákhoz, a keveretlen 
tartalomhoz! Időnként bizony vissza 
kell térnünk a gyökerekhez, tudnunk 
kell, honnan indultunk, kik voltunk, 
hogy el ne tévedjünk, magunkat el ne 
veszítsük az előttünk egyre másra ág-
szerűen megnyíló lehetőségek bonyo-
lultságában. A koronából tehát térjünk 
vissza a gyökerekhez! 

Szőlőről beszélve azt mondanám, a 
nyújtózkodó kacstól térjünk vissza a 
tőkéig. Keressük meg azokat a fajtákat, 

régóta néhány fajta, a név mutatja az 
idegenségét. A legtöbb ilyen szőlőfajta 
az  utóbbi  mintegy másfél évszázad-
ban terjedt el magyar földön. Ilyen az 
olaszrizling, a kékoportó vagy a kék-
frankos is. Bár legjobb magyarországi 
termőhelyein, a Szent György-hegyen 
és Csopakon az olaszrizling ma már 
sokkal jobb eredményt hoz, mint ere-
deti hazájában, mégsem mondhatjuk 
régi magyar fajtának. Az egri bikavér 
összetevőjeként is használt kékoportó 
neve a portugál Porto városra utal. A 
kékfrankos pedig még nem fedte fel ne-
vének titkát, csak legendák keringenek 
róla, de a frank sem népként, sem pénz-

 A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Ku-
tatóintézete a Kárpát–medence ősi szőlőfajtáiból összesen 
104-et azonosított. Íme:
ágasfark, alanttermő, aprófehér, bajor (feketefájú), bajor 
(kék), bajor (szürke), bakarka, bakator (kék), bakator 
(piros), bakator (tüdőszínű), bakszem, balafánt, bánáti 
rizling, beregi rózsás, betyárszőlő, bihari, bogdányi din-
ka, bőségszaru, budai,  cudarszőlő, cukorszőlő, Czeiger, 
csíkos muskotály, csókaszőlő, csomorika, Demjén, 
detki, dinka (rákszemű), erdei, ezerjó, fehér szlanka 
(magyarka), felete balafánt, fodroslevelű, furmint, fügér, 
fügeszőlő, fürjmony, Gergely, gohér (fehér), gohér (pi-
ros), gohér (változó), gorombaszőlő, halápi, hamu-
szőlő, hárslevelű, hosszúnyelű, izsáki (arany sárfehér), 
járdovány (fehér), járdovány (fekete), juhfark, kadarka, 
kéklőpiros, kéknyelű, királyleányka, királyszőlő, kolontár, 
kovácsi, Kovácskréger, Kozma, ködös, kőporos, kövérsző-
lő, kövidinka, kübeli, lágylevelű, lányszőlő, leányka, lisz-
tes (fehér), lisztes (piros), mézesfehér, mustos, papsapka, 
pécsi dinka, pécsi szagos, pettyes szőlő, piros furmint, 
piros gránát, piros tökös, polyhos, pozsonyi, purcsin,  
rakszőlő, rohadó, rókafarkú, rózsaszőlő, sárfehér, (Som-
ló), sárpiros, somszőlő, szagos bajnár, szekszárdi, szeredi, 
szerémi, szőkeszőlő, tihanyi, tótika, tökszőlő (fehér), tu-
lipiros, tükörszőlő, tüskéspúpú, ürmi dinka, vékonyhéjú, 
vörös dinka, zöld dinka.

Régi magyar szőlőfajták

amelyek ősiek ezen a tájon, 
amelyeket eleink termesz-
tettek, s a rengeteg más – ké-
sőbb behozott – fajta között ne 
hagyjuk veszni őket! Ez, per-
sze, a szőlőtermelő feladata, s 
mondhatnók: „mi dolgunk ne-
künk borfogyasztóknak vele? 
Menjenek csak vissza a gyö-
kerekhez vagy ha úgy tetszik a 
tőkéhez azok, akik ültetik, ka-
pálják, metszik szüretelik! Én 
csak megiszom majd az ebből 
születő nedűt, s véleménye-
zem, hogy ők mire jutottak.”

Oly messzire jutottunk már 
a gyökerektől, az eredeti sző-
lőtőkéktől, hogy a szakem-
berek számára is nehéz meg-
húzni a pontos határt. Nem 
is csoda, hiszen egy folyama-
tosan változót kellene körül-
keríteni. Már ott kezdődik a 
gond ezzel, hogy nehéz eldön-
teni, hogy mi tekinthető régi 
magyar fajtának. 

Gyakran a név árulkodik 
arról, hogy más vidékről hoz-
ták a venyigét. Hiába ismert 
és közkedvelt már igencsak 

ként nem magyar eredetű. Az 
oly magyarosnak tudott, ma 
már hungarikummá lett  ka-
darka bár óriási jelentőséggel 
bírt a magyar szőlőművelés-
ben, szintén külföldről jött, 
az előbbieknél kissé régebb, 
török időkben érkezett a Bal-
kánról.

A régiek közül elsősorban 
fehér fajták maradtak fenn. 
Nem sokan. Köztük van a jól 
ismert és kedvelt furmint és a 
hárslevelű.  Mindkettő a tokaji 
borvidék meghatározója. 

A juhfark és a sárfehér Som-
lón domináns, mindkettő 
több száz éves.

A  kéknyelű őshonos magyar 
szőlőfajta. Nevét a kékes-vö-
röses árnyalatú levélnyeléről 
kapta. Csak női virágzatot hoz, 
így porzószőlő szomszédságát 
igényli. Nem könnyű vesződni 
vele. Kimondottan csak Bada-
csonyban és a Balaton-felvidé-
ken termesztették. 

Az itt mellékelt lista még 
jónéhány más fajtát tartalmaz.

– molnos –

Kéknyelű


