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Néhány évvel ezelőtt nem is 
volt kérdés, hogy november 
végén, legkésőbb decem-
berben lehavazik, ami az-
tán kitart egészen február 
végéig, március közepéig. 
Manapság azonban annak 
is örülünk, ha havat hoz a 
január vége, és tudunk ké-
szíteni néhány képet, amit 
aztán megmutatunk a ba-
rátainknak, esetleg feltöl-
tünk a Facebookra. Fehér 
karácsonyról szinte nem is 
álmodunk. 
A téli sportok ma már szin-
te luxuscikknek számíta-
nak, korcsolyapálya egész 
Sóvidék-szerte nincsen, 
éppen azért, mert a magas 
fenntartási költségek miatt 
az önkormányzatok nem 
tudják működtetni ezeket, 
a környéken lévő sípályákat 
is csak a hónap elején kezd-
ték el megnyitni az időjárási 
viszonyok kedvező alakulá-
sával.
Egy biztos, az Európa-szer-
te ismert üdülőváros nem 
csak nyáron, hanem télen is 
csodaszép. Szovátát minden 
évszakban érdemes meg-
látogatni, ugyanis mindig 
tud valamit-újat adni: új él-
ményeket, új kalandokat, új 
felfedezni valót, mondom 
ezt én, aki csupán két éve 
él ebben a zöldövezetekben 
gazdag, tízezer lakost szám-
láló, családbarát kisváros-
ban, de minden alkalom-
mal elcsodálkozom, hogy 
milyen fennkölt, milyen 
magasztos. 
Szováta egy napra vagy egy 
életre? A választás lehető-
sége mindenkinek meg van 
adva.  

Keresztes Ildikó, Kökény Attila és Jakab 
Csaba alkotta trió koncertkörútra indult 
ez év februárjában. Öt város, öt színpad 
mottóval indultak útra, hogy meghódítsák 
az erdélyi közönség szívét.
A turné első állomása, február 6-án Szé-
kelyudvarhely volt, innen a következő 
állomások Sepsiszentgyörgy, Szováta, 
Gyergyóremete, majd végül, de nem utolsó 
sorban február 10-én, Marosvásárhelyen 
léptek fel. 

    ... egyben egy rendkívüli fellépése városunk és tágabb szülőföldünk, a Sóvidék- és a Nyárádmente 
gyerekeinek, ifjúságának. Magyarország képviseletében a Csíkszeredai Főkonzulátus hivatalos 
állami ünnepségén, nemzetközi hírnévnek örvendő magyar zenei kiválóságok körében lépett 
színpadra és állt helyt a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar, karnagyaival: 
Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera SSND vezetésével. 
2023. január 22-én, vasárnap nemzeti imánk 200. születésének napján Tóth László főkonzul és 
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket. Bartók Béla (1. és 2. 
rapszódia hegedűre és zenekarra), Kodály Zoltán (Galántai táncok) és Liszt Ferenc (2. Á-dúr 
zongoraverseny) művei csendültek fel a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Közreműködött 
Dávid Tamás (Basel, Budapest) hegedűn, Székely Attila (Berlin) zongorán, a Marosvásárhelyi 
Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekara, vezényelt Hamar Zsolt, Budapestről.
A teljes esemény bővelkedett a szimbolikus részletekben: az említett főszervező mellett az al-
kalmat Nemzeti Kultúránk Napja adta, az esemény jellege pedig kórus-ének és zenei esemény 
Nemzeti Imánk születésének bicentenáriumán. Helyszíne a székelyfővárosban, Marosvásárhe-
lyen, a magyar kultúra egyik legszebb palotája, a magyar szecessziós építészet egyik legszebb 
gyöngyszeme, a Kultúrpalota.

Öt város, öt koncert

Egy rendkívüli esemény a magyar kultúra napján...

folytatás a 9. oldalon

folytatás a 10. oldalon
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1/2023.01.10 sz. Határozat  –  
Szováta város erdejéből beta-
karított állófa referencia árá-
nak jóváhagyásáról az árverés 
tárgyát képező egyes tételek 
kikiáltási árának megállapítá-
sa céljából;
2/2023.01.10 sz. Határozat  –  
a „Maros megyei Szováta vá-
ros két lakótömbjének ener-
getikai felújítása a rugalmas 
és zöld építésű alaphoz való 
átállás” című beruházás mű-
szaki-gazdasági dokumentá-
ciójának (DALI fázis) és mű-
szaki-gazdasági mutatóinak 
jóváhagyásáról;
3/2023.01.10 sz. Határozat  –  
szakosodott jogi tanácsadás, 
támogatás és/vagy bíróságon 
való jogi képviselet jóváha-
gyásáról, a Szováta város, 
valamint Szováta város helyi 
közigazgatási hatóságai és 

közintézményei javára;
4/2023.01.26. sz. Határozat  
–   Szováta Város helyi költ-
ségvetésének jóváhagyásáról 
a 2023-as évre;
5/2023.01.26. sz. Határozat  –  
Szováta Város 2023-as évre 
vonatkozó kockázatelemzési 
és lefedettségi tervének frissí-
téséről;
6/2023.01.26. sz. Határozat  
–  a tanárok útiköltségeinek el-
számolási jóváhagyásáról a Do-
mokos Kázmér Technológiai 
Líceumban és az S. Illyés Lajos 
Gimnáziumon belül;
7/2023.01.26. sz. Határozat–  
Szováta Város területi iskola-
hálózatának jóváhagyásáról a 
2023-2024-es tanévre;
8/2023.01.26. sz.  Határozat–  
Szováta Város területén talál-
ható ingatlanok telekkönyvbe 
történő bejegyzéséhez szüksé-

ges topo-kataszteri dokumen-
táció jóváhagyásáról;
9/2023.01.26. sz. Határozat 
–  Szováta Város területén 
található - Fenyő utca - 914 
nm. ingatlan, Szováta Város 
magánvagyonába történő te-
lekeléséről;
10/2023.01.26. sz. Határozat 
–   az erdők akadálymentesí-
tési alapjának létrehozásáról a 
2023-as évre;
11/2023.01.26. sz. Határozat 
–   a fürdőtelepi piac - épület 
(607. leltári pozíció) bontásá-
nak jóváhagyásáról;
12/2023.01.26. sz. Határozat 
–   Szovátán bejegyzett -te-
lek – használati kategória 
„út”, a város magánvagyonába 
történő átvételének jóváha-
gyásáról, tulajdonjogról való 
lemondás értelmében, a Ptk. 
562. cikkely (2) bekezdésének 

rendelkezései szerint;
13/2023.01.26. sz. Határozat –  
Szováta Város Polgármestere 
Szakapparátus Beosztási jegy-
zékének módosításáról;
14/2023.01.26. sz. Határozat 
–  a 2023-as évre vonatkozó 
hulladékelszállítási díj jóváha-
gyásáról;
15/2023.01.26. sz. Határozat –  
Szováta Város közparkolóinak 
kezeléséről szóló szabályzat mó-
dosításáról és kiegészítéséről;
16/2023.01.26. sz.  Határozat 
–  Szováta / Hosszú utcai 2-es 
– 3-as útszakaszainak a  ”Víz 
és csatornahálózat kiépítése” 
című beruházás műszaki-gaz-
dasági dokumentációjának 
jóváhagyása;
17/2023.01.26. sz. Határozat –  
Szováta Város területén talál-
ható ingatlan értékelési jelen-
tésének jóváhagyásáról;

Újszülöttek:
Szabó Lehel Ferencz (Szabó Levente Ferencz és Szabó Madaras Emőke);
Raja Aris Grațian (Raja Samu Dorel és Raja Imola);
Lőrincz Nóra (Lőrincz Szabolcs és Lőrincz Noémi);
Nyitra Ákos (Nyitra Norbert és Kurkó Emese);
Nyulas Dóra Evelin (Nyulas Barna Csaba és Nyulas Ildikó);
Horváth Szófia (Horváth Károly és Horváth Szőke Timea);
Fülöp Aliz (Fülöp Attila Imre és Todor Beáta Enikő);
Balázs Fülöp Róbert (Balázs Fülöp Lehel és Balázs Fülöp Andrea);
Bucur Zalán (Bucur Szilárd és Kiss Szidónia).

Házasságkötések: 
Gábor Zoltán Máthé (Parajdi út 38. szám) – Gábor Margit (Pajardi út 38. szám);
Gábor Gábor (Pacsirta utca 29/A szám) – Gábor Teréz (Pacsirta utca 32/A szám);
Horváth Szabolcs Attila (Vadász uta 40/A) – Katona Timea (Vetés utca 2. szám) ;

Elhunytak:
Lázár Mária (sz. 1934) – Fő út 136. szám; 
Szabó Zoltán (sz. 1955) – Csendes utca 14. szám;
Küsmödi Dénes (sz. 1959) – Illyésmező 4. szám;
Teodor Magdalena (sz. 1935) – Parajdi út 25. szám; 
Fülöp Mihály (sz. 1965) – Parajdi út 125/A;
Kakucs János (sz. 1936) Csendes utca 1. szám;
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Hotărâre  nr. 1/10.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
preţului de referinţă al masei 
lemnoase pe picior care 
se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică 
al Oraşului Sovata în vederea 
stabilirii preţului de pornire la 
licitaţie pentru fiecare partidă 
care face obiectul vânzării 
prin licitaţie;
Hotărâre nr.  2/10.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-
economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiția 
„Renovare energetică a 
două blocuri de locuințe din 
Orașul Sovata, județul Mureș 
pentru tranziția către un fond 
construit rezilient și verde”;
Hotărâre nr. 3/10.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
achiziționării unor servicii 
juridice constând în 
consultanță juridică de 
specialitate, asistență juridică 
și/sau de reprezentare în fața 

instanțelor de judecată ale UAT 
Oraș Sovata, ale autorităților 
și instituțiilor publice ale 
administrației publice locale 
ale orașului Sovata;
Hotărâre nr. 4/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
Bugetului Local al Orașului 
Sovata, pe anul 2023;
Hotărâre nr. 5/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
actualizării Planului de 
Analiză și Acoperire a 
Riscurilor din UATO Sovata 
pe anul 2023;
Hotărâre nr. 6/26.01.2023  –  
privind aprobarea decontării 
cheltuielilor de deplasare a 
cadrelor didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic Domokos 
Kázmér şi Şcoala Gimnazială S. 
Illyés Lajos Sovata;
Hotărâre nr. 7/26.01.2023  
–  privind aprobarea rețelei 
școlare de pe raza teritorială al 
Orașului Sovata pentru anul 
școlar 2023-2024;
Hotărâre nr. 8/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 

documentației topo-cadastrale 
de înscriere în cartea funciară 
a unor terenuri situate în 
Orașul Sovata;
Hotărâre nr. 9/26.01.2023  
–  cu privire la atestarea 
apartenenţei la domeniul 
privat al orașului Sovata, a 
unui teren situat în Orașul 
Sovata, str. Bradului;
Hotărâre nr. 10/26.01.2023  
–  cu privire la constituirea 
fondului de accesibilizare a 
pădurilor pentru anul 2023;
Hotărâre  nr. 11/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
demolării imobilului - Piaţa 
de Stațiune, cu anexe, din 
Sovata, Str. Trandafirilor;
Hotărâre  nr. 12/26.01.2023  
–  cu privire la preluarea în 
domeniul privat al unității 
administrativ-teritoriale al 
Orașului Sovata a imobilului 
-teren- cu categoria de 
folosință „drum”, cu privire 
la care s-a renunţat la dreptul 
de proprietate conform 
prevederilor art.562 alin.(2) 

din Codul Civil;
Hotărâre nr. 13/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
modificării Statului de funcții 
al aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Sovata;
Hotărâre nr. 14/26.01.2023  –  
privind aprobarea nivelului 
taxei de salubrizare pentru  
anul 2023, în orașul Sovata;
Hotărâre nr. 15/26.01.2023  
–  cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului 
de administrare a parcărilor 
publice de pe raza Oraşului 
Sovata, aprobat prin H.C.L. 
nr.56/25.05.2017;
Hotărâre nr. 16/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
documentației tehnico-
economice (faza PT), pentru 
investiția „Construire rețea 
de apă și canalizare menajeră, 
Str. Lungă Tr.2 şi Tr.3, Oraș 
Sovata, județul Mureș”;
Hotărâre nr. 17/26.01.2023  
–  cu privire la aprobarea 
Raportului de evaluare a unui 
imobil situat în Orașul Sovata;

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Mureș informează 
locuitorii că într-o exploatație comercială 
de curcani la îngrășat din localitatea Codlea 
județul Brașov evoluează gripa aviară înalt 
patogenă. 
Ca urmare a acestui nou context 
epidemologic se impun de urgență 
următoarele măsuri:
- Măsuri de biosecuritate sporită în 
exploatațiile nonprofesionale (gospodării 
ale populației) cu păsări. 
-   Păsările vor fi ținute obligatoriu în 
interiorul exploatațiilor, fiind interzisă 
mișcarea liberă a acestora precum și accesul 
la bălți, lacuri, râuri  etc. 
- Proprietarii de păsări vor notifica de 
urgență medicii veterinari de liberă 
practică împuterniciți concesionari 
ai circumscripțiilor sanitar veterinare 
teritoriale (dr. Antal Zsolt în Sovata), în 
cazul îmbolnăvirii sau morții acestora. 

Primăria Orașului Sovata aduce la cunoștința 
contribuabililor că impozitele și taxele locale 
pentru anul 2023, pot fi achitate de la data 
de 9 ianuarie, în numerar sau cu card bancar 
la casieria primăriei respectiv online pe site-
ul primariasovata.ro (impozite, taxe online). 
Contribuabili persoane fizice care achită până 
la data de 31 martie impozitul pe clădiri, 
impozitul pe teren și impozitul auto datorat 
pentru întregul an 2023 beneficiază de o 
bonificație de 10%.

A apărut gripa aviară

Anunț public
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Munkabéreken kívüli juttatások

Bár az idéntől életbe lépett minimálbér emelés növeli a 
munkavállalók kezébe jutó összegeket, emellett nagyobb 
adóterheket is ró rájuk. Ez a munkaadók számára sem jó 
hír, mert nőttek a hónapról hónapra befizetendő össze-
gek. Ugyanis a munkavállalók munkabérekkel kapcsola-
tos adóterheit a munkaadó köteles levonni, és összesítve 
befizetni az államkasszába. A tapasztalat és a gyakorlat 
azt mutatja, hogy a vállalkozások egy része különböző, 
félig-meddig vagy esetenként ennél nagyobb mértékű 
ügyeskedésekkel próbálkozik annak érdekében, hogy a 
kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon a nehe-
zedő piaci körülmények között. Holott több lehetőség is 
van úgy juttatni nagyobb bevételhez a munkavállalókat, 
hogy a munkaadó adóterhei ne, vagy csak minimális mér-
tékben emelkedjenek ez által. Jelezzük, hogy ezek nem 
kötelező jellegűek, de alkalmazhatóak.

Egyik elterjedt módszer az étkezési jegyek (tichete de masă) 
alkalmazottaknak való juttatása. A maximális érték napi 30 lej, 
a munkavállaló 10%-os személyi jövedelemadót köteles fizetni 
utána, amelyet a munkaadó von le a havi bértömeg kimutatás 
kiszámítása és bejelentése során, majd a többi járulékkal együtt 
utalja az államkasszának. Étkezési jegyet lehet adni kisebb érték-
ben is, ez a munkaadó döntése. A munkavállaló egy bankkár-
tyához hasonló eszköz felhasználásával szabadon gazdálkodhat 
ezzel a pénzzel. Érdemesnek tartjuk kiemelni, hogy étkezési jegy 
csak a ledolgozott munkanapra jár, pihenőszabadság, betegsza-
badság vagy egyéb okból történő hiányzás esetén nem. Amit 
még tudni kell ezzel kapcsolatosan: a részmunkaidőben dolgo-
zók is teljes értékű étkezési jegyre jogosultak, a delegáció vagy 
áthelyezés esetén napidíjat kapó alkalmazott ezekre a napokra 
nem jogosult étkezési jegyre, csak a főállású munkaszerződések 
után jár étkezési jegy. Amennyiben a kollektív munkaszerződés 
vagy a vállalkozás belső szabályzatai rendelkeznek róla, lehet 
különbséget tenni az alkalmazottak között, magyarán van arra 
lehetőség, hogy ne ugyanannyi és ne ugyanakkora értékű étke-
zési jegyet kapjon minden egyes alkalmazott. Étkezési jegyet 
az alkalmazottak számától függetlenül lehet adni, tehát akár 
egy alkalmazott esetén is. A munkaadó nem írhatja elő, hogy a 
munkavállaló hogyan és mire költse el az étkezési jegyeit. Olyan 
helyeken, ahol a munkavállalóknak legalább napi egy étkezést 
biztosít a munkaadó, nem jár étkezési jegy. Amennyiben mégis 
adnak, akkor a napi étkezés értéke a munkaadó számára adó-
alap növelő költség, magyarán ÁFA- és nyereségadó köteles.
Az ajándékjegyek (tichete cadou) juttatása is számottevő je-
lentőséggel bírhat. Ajándékjegyeket a munkaadó csak a saját 
alkalmazottainak adhat és ahhoz, hogy teljes adómentességet 
lehessen elérni, be kell férni bizonyos határok közé. Kiadható 
kártyán, akár az étkezési jegyek esetében, készpénzben vagy 
termékekben. Esetenként és személyenként 300 lej adható adó-
mentesen. Amennyiben az érték nagyobb, akkor a különbözet 

a fizetésekkel megegyező adóterheket generál. Ajándékjegyek 
adhatóak húsvét, karácsony és (más vallások számára) ezzel 
egyenértékű ünnepek alkalmával, a nőalkalmazottaknak Már-
cius 8. alkalmával, a kiskorú gyermekekkel rendelkező alkal-
mazottak számára június 1. alkalmával. Kissé részletesebben: 
húsvétkor az alkalmazottak, karácsonykor az alkalmazottak és 
kiskorú gyerekeik, Nőnapkor a nőalkalmazottak, gyermekna-
pon az alkalmazottak kiskorú gyerekei jogosultak személyen-
ként 300 lej értékű ajándékjegyre. 
Speciális helyzet, de egyre gyakoribb a szolgálati autó biztosí-
tása. Függetlenül attól, hogy az autót kizárólag szolgálati célra 
vagy szolgálati- és magáncélokra is használják, ennek kapcsán 
semmiféle ráfordítás (költség) nem minősül személyi juttatás-
nak, tehát a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadó. 
Más kérdés és nem ennek a cikknek a témája, hogy ez hogyan 
csapódik le a vállalkozás adózásánál.
A munkahelyre történő személyszállítás, amelynek során a 
munkavállaló otthonról eljut a munkahelyére és vissza, szin-
tén adómentességet élvez, bármilyen szállítóeszközzel történ-
jen mindez. Megjegyzendő, hogy erre az aspektusra a kollektív 
munkaszerződés vagy – ennek hiányában – a vállalkozás belső 
szabályai is kell utaljanak. 
Közvetlen környezetünkben nem jellemző, de létezik a tör-
vénykezésben lehetőség az ún. stock option plan-re, amelynek 
keretében a munkavállalók kedvezményes áron vagy ingyene-
sen juthatnak hozzá a vállalat részvényeihez. Ennek bizonyos 
fokú leképezése lehet, hogy ingyenesen vagy kedvezményes 
áron termékeket, szolgáltatásokat (szálloda, étterem, wellness, 
stb.) juttatnak a munkavállalók számára, akiket emiatt nem ter-
hel plusz adó. 
(szerk megj.: A további adómentességet biztosító jogosultságok-
ról a Szovátai Hírmondó márciusi lapszámából értesülhetnek a 
kedves olvasók.)

Fekete Árpád Zsombor, közgazdász
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Szováta költségvetése egy év alatt közel húsz millió lejjel nőtt
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Az Önkormányzat 2023-
ban 77 millió 548 ezer lej-
jel gazdálkodhat. Az éves 
költségvetés 72 százalékát 
a pályázatok teszik ki, 28 
százalékát az üzemeltetési 
kiadások. A város jövedel-
me fedezi a fenntartási dí-
jakat, ami közel 23 millió 
lej.

Az elmúlt két mandátumban 
még nem volt olyan, hogy ja-
nuár végére kész legyen a vá-
ros éves gazdasági terve. 
„A költségvetés kialakításánál 
azt az elvet követtük, hogy 
azok a fejlesztések, amelyek el 
vannak indítva, de nincsenek 
befejezve, azok mindenkép-
pen benne maradnak a követ-
kező évi költségvetésben. Az, 
amit sikerült pályázatokból 
megnyerni, azt belefoglaljuk. 

Így van az, hogy tavalyi év decemberétől az idénig, közel húsz millió lejjel nőtt a költségvetésünk, 
mivel a pályázatokat, amiket leszerződtünk, azokat is belefoglaltuk az új költségvetésbe. Tehát 
ahhoz, hogy fejlődni lehessen, feltétlenül pályázni kell, és különböző alapokból forrásokat kell 
hozni a településre.” – fogalmazott Fülöp László Zsolt polgármester.
A fenntartási díj 2016-ban 16 millió lej volt. A hét millió lejes árnövekedés annak tudható be, 
hogy új létesítményekkel bővült az önkormányzat, újabb út- és aszfalthálózatok épültek, amelyek 
kiadásokat generálnak.

Szováta Város Önkormányzata ezúton az adófizetők tudomá-
sára hozza, hogy a 2023-as helyi adó és illetékeket január 9-től 
készpénzzel és bankkártyával a szovátai polgármesteri hivatal 
pénztáránál, valamint a primariasovata.ro (online adók és ille-
tékek) internetes elérhetőségen keresztül be lehet fizetni. Azok 
a magánszemélyek, akik 2023. március 31-ig befizetik az egész 
évi ingatlan-, telek-, és gépjárműadót, 10 százalékos kedvez-
ményben részesülnek.

Közérdekű közlemény

A Maros megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot 
arról, hogy a Brassó megyei Codlea település puly-
kafarmján magas patogenitású madárinfluenza 
járványt észleltek. 
A kialakult járványhelyzet miatt a következő sür-
gősségi járványügyi intézkedésekre van szükség: 
- Fokozott biztonsági intézkedések a szárnyasokat 
tartó nem hivatásos gazdaságokban (a lakossági 
háztartásokban)
- A szárnyasokat a háztartáson belül kell tartani, 
szabad mozgásukat le kell korlátozni, tilos tócsák, 
tavak és folyók közelébe engedni ezeket. 
- A baromfitartók kötelesek értesíteni a területi 
állategészségügyi orvost (Szovátán dr. Antal Zsol-
tot), amennyiben a szárnyasok megbetegszenek 
vagy elpusztulnak. 

Megjelent a madárinfluenza

Fotó: Ábrahám Szilárd

Farkas Júlia

ÖN-kormányzati
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Inspiráló rovatunk e hónapi kiszemeltje Kelemen János, aki megközelítőleg két évtizede vezeti szerényen és csendben 
a 128-as számú Domokos Kázmér cserkészcsapatot, melynek városunk ad otthont. Édesapaként, tanárként, gyakorló 
keresztényként, és nem utolsó sorban, a cserkészetben magas tisztséget, segédvezetői szerepet betöltve, aktívan vesz 
rész városunk életében. Formálja annak fiataljait, a természetre hangolódásra és annak szeretetére, Istennel való meg-
hitt kapcsolat kiépítésére és az emberi alapértékek erősítésére koncentrálva főként.

Közösségnevelés hegyeken és völgyeken keresztül

Cikkem fő apropójaként február 22-e, 
mint a cserkésznaptár fontos dátuma 
szolgál, ugyanis 1857-ben ezen a na-
pon született a cserkészet alapítója, 
BIPI (Robert Baden-Powell). BIPI brit 
altábornagyként szolgált, majd katonai 
sikereit követően hősként tért vissza 
Angliába. Aids to scouts című könyvé-
nek sikere ösztönözte, hogy megszer-
vezze az első cserkésztábort 1907-ben, 
Browsnea szigetén. Ez jelentette a cser-
készet kezdetét, mely azóta töretlenül 
képviseli a kezdetekkor kialakult sza-
bályzatát, mely teljes mértéken, a Tíz 
Parancsolaton alapszik, ezáltal megtart-
va a fiatalokat ezen értékek „bűvköré-
ben”. Habár foglalkozása révén a cser-
készet eredetileg egy részben szigorú, 
katonai jellegű mozgalomként indult, 
az egyik fő jellemzője a felhőtlen jókedv, melyben gyermekek, 
fiatalok és idősebbek is részesülhetnek. Kelemen János e szelle-
miség alapján formálja városunk cserkészközösségét, mely kö-
zel két évtizede működik városunkban, nehézségek és felívelő 
időszakok közepette, ám töretlenül, állhatatosan. 
  – Mesélne nekem a kezdetekről?
  – A jelenlegi csapat a megboldogult Oláh Domokos plébános 
úr kezdeményezésére indult. Ő kérte meg az akkori szovátai 
káplánt, Madarász Attilát, jelenlegi bögözi plébánost, hogy 
indítson el egy cserkészcsapatot. A 2004 őszén felkért tanítók, 
valamint jómagam segítségével került sor egy csoport beindítá-
sára. Szép számban indultunk: 60 fővel, aztán a lemorzsolódás 
hamar elkezdődött. Hamarosan a két-két csoport, majd kövér 
félév után a fennmaradó két csoport is egybeolvadt, így alakult 
meg a csapatunk első őrse. A csapat számát nem mi választot-
tuk meg, azt a Cserkész Szövetségtől kaptuk. A névadás, mely 
általában helyi jellegzetességű történelmi személyhez kapcsoló-
dik, Madarász Attilához fűződik. A csapat névadója a szovátai 
születésű Damokos Kázmér Mihály Ferences-rendi szerzetes, 
gyulafehérvári egyházmegye-püspök, Erdély apostoli helynöke. 
A 2004-ben induló újoncképzésben én felnőttként vettem részt. 
A képzés végén, 2005 nyarán került sor az első fogadalomtételre 
a székelyudvarhelyi Budvár csapat szárnya alatt, a Jézus szíve 

kápolna udvarán. A fogadalomtétel a cserkészközösségbe való 
belépést jelképezi, melynek során a képzést sikeresen teljesítő 
egyén megfogadja, hogy a cserkésztörvények szerint él, tiszte-
letben tartva és követve a cserkészet szellemiségét. Így indult 
el a jelenlegi csapat.
  – A természet vonásai megmutatkoznak a csapat életében is? 
Milyen hullámvölgyekre és magaslatokra emlékszik vissza az 
évek távlatából? 
  – Az igazság az, hogy voltak kudarcok is, meg jó élmények is. 
A szép élmények, közösen elért eredmények és a lemorzsoló-
dással való küszködés, a generációváltás nehézségei, folyama-
tosan és párhuzamosan jelen vannak nálunk is, akárcsak más 
csapatoknál. Volt egy virágzó korunk is, amikor 5 aktív, kép-
zett őrsvezetőnk volt, beindult a kiscserkészet is, minden őrs-
vezetőnek tudtunk úgymond őrsi munkát adni. Viszont azt 
gondolom, hogy nem volt meg a kellő hozzáállás, háttér. Az 
hiányzott, amikor kellett volna folytonosságot, kitartást tanú-
sítani. Szűk évet működött ez így. Talán egy mérföldkő lenne 
a csapat életében, hogy 2014-ben Sánta Kata csapattársammal 
elvégeztük a segédvezetői képzést, magyarországi termino-
lógiával segédtiszti képzést, annak hozadékaként próbálunk 
módszeresebben foglalkozni a ránk bízottakkal.

Fotó: Ábrahám Szilárd



Inspiráló Szovátai Hírmondó, 226. szám 2023. február  7

  – Kik azok, akik segítettek, segítenek a csapat szervezésében, 
tevékenységeiben?
  – Amióta Sánta Kata hazaköltözött, jelenleg rendkívüli aktív 
tagja a csapatnak, ugyanakkor az évek alatt Jakab István is na-
gyon sokat tett le az asztalra, szívügyének, életformának tekinti 
a cserkész életet. Van egy aktív segédőrs vezetőképzéssel ren-
delkező őrsvezetőnk. 
  – Hogyan lehet a fiatalokat rávezetni a cserkészet értékeire?
   – Nehéz a természet lágy ölét megízleltetni a mai fiatalsággal, a 
mai elektronikus eszközök, okos telefon, számítógépes játékok, 
televízió annyira párhuzamos síkban éltetik őket, hogy nem is 
igénylik a barátságot. Otthon is nagyon jól elvannak. Ennek a 
kényelemnek sajnos megvan az ára: a közösség bomlasztása, 
távolmaradás embertársainktól. Ha mégis sikerül valakit csak 
egy egyszerű túrára vagy táborra kimozdítani, biztosan meg 
tudja ízlelni, hogy a természetnek is megvan a maga szépsége. 
Gondoltunk arra is, hogy ha sikerülne egy felmenő rendszert 
biztosítani a mostani kiscserkészek számára, egyelőre a lelkese-
désükre támaszkodva, de majd próbálnánk nagyobb hangsúlyt 
fordítani a szülők bevonására is, hogy tartsák értéknek, életre 
szóló foglalkozásnak, legyen meg a rendszeresség, akkor va-
lószínű, hogy ők is tudnak egy-egy ismerőst magukkal hozni, 
toborozni. Meg vagyok győződve abban, hogy akiben a jó mag 
elvetődött, az előbb-utóbb visszakerül, és gyümölcsöt hoz.
  – A közösségnevelő jellegeket, mint tanár és cserkészvezető, 
mennyire lehet érvényesíteni egymás mellett vagy egymással 
összeolvadva?
  – A cserkész mindig cserkész, ha van rajta nyakkendő, ha 
nincs. Egy együttesben mozog az egész. Mint apa a kislányom-
nak egy-egy unalmas pillanatot feldobok cserkészjátékkal, 
vagy a nagyobb fiamat megkérdezem, hogy egy-egy cserkész 
helyzetet hogy oldana meg. Idővel rájöttem, hogy a cserkészet 
által megtaláltam azt, ami hozzám közel áll. Hátrány az, hogy 
felnőttként álltam be a cserkészetbe, nem hoztam magammal 
azt a gyerekkori élménytárt. De magamba tudtam ötvözni azt, 
hogy természetszerető, emberbarát, kicsit katonás vagyok, kö-
zösségformáló törekvésekkel, jókedvvel megáldva.
  Minden föntebb látott szó mögött ott található az ő szaka-
datlan lelkesedése, a közösség formálása iránti folyamatos tett-
rekészség, melyeket mind csendben, alázattal tesz, kizárólag a 
fiatalok szolgálatára és az ő erkölcsi nevelésük érdekében. Ezek 
alapján merem kijelenteni, hogy Kelemen János maga szerény-
ségében nagyon is jelentős közösségformáló munkát végez a 
szovátai Római Katolikus Plébánia egyik termében, ahol bár-
mikor szívesen látják a betérőt.

Villámkérdések:

  – Mi a legfontosabb erénye, jó tulajdonsága egy cserkésznek?
 – Erős kérdés: a tíz cserkész törvénynek megfelelően éljen, 
ennél több a napi jótett végrehajtása. Aki a napi jótettet több 
ideje gyakorolja, annak már életformává válik, külön fel sem 
tűnik, automatikusan keresi a napi jótettet. A cserkész legyen 
kitartó: nem személyekhez kötődik, hogy ki a vezetőm. Akinek 
a nevelés számít, az nem adja fel, mert mindig vannak fiatal 

generációk, akiknek formálódnia kell, és akiket rá kell vezetni 
az önnevelés útjára.
  – Melyik cserkész törvényt érzi a legközelebb magához?
  – Nehéz ezt így kiválasztani. Ami most napirendi, a munka-
helyen, az utóbbi időben más is belátta: a cserkész takarékos.  
  – Mi az, amit egy cserkész a mindennapi életben is alkalmaz-
hat, hasznosíthat?
 – Magyar történelmi múlt ismerete, szülőföld-tájegységek is-
merete, gyógynövények felhasználása, növény- és faismeret, 
csomózások, vallásos szertartások ismerete… nem igazán van 
olyan az alapképzésen, amit ne tudna felhasználni.
  – Nehéz az elején ezekkel a törvényekkel azonosulni? Hogy 
látja, mennyire sikerül a fiataloknak ezeket bevinni a min-
dennapi életbe?
 – Az alázat kemény dió, mármint, hogy a cserkész jólélekkel 
és készségesen engedelmeskedik feljebbvalóinak, az egy kicsit 
nehéz, de belerázódnak.
  – Mi a legfontosabb előnye annak, hogy az egyén közösséghez 
tartozik?
  – A közösségnek van megtartó ereje. Ha az egyénnek van ne-
hezebb időszaka az életében, a közösség tud adni egy felkaroló 
erőt, amivel lábon tud maradni. Vagy ha elesett, akkor fölsegíti.
  – A kezdetek-kezdetétől, Bi-Pitől kezdve, a mai cserkészet 
mennyire eltérő vagy vannak közös pontok, amik megmarad-
tak?
  – A nyári tábor, önnevelésre való rávezetés, találd fel magad, 
oldd meg, nomád körülmények között megélni, önálló konyhai 
szolgálatot teljesíteni, ezek maradtak. Természetesen, ahogy az 
élet, tudás, technika is folyamatos változáson megy át, a cserké-
szetbe is hoz egy-egy árnyalatnyi változást, persze megőrizve az 
egyes alapelveket, identitást.
  – Miért érdemes cserkésznek lenni?
  – A cserkészet életforma, ezerféle kaland. Persze, egyet kell 
érteni ezzel az életformával. Nekem, mint nevelőnek az a fontos 
elv, hogy tenni kell, mert a nevelés számít, fontos. 
  – Igaz, hogy aki egyszer cserkész lett, az mindig cserkész ma-
rad.
  – Igen. Kiss Boglárka



IskolacsengőSzovátai Hírmondó, 226. szám 2023. február8

Különleges csillagállás lehetett 200 évvel ezelőtt, 1823 januárjában, a magyar nemzet egén: 1823. január 1-én szüle-
tett Kiskőrösön Petőfi (Petrovics) Sándor, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, forradalmár, nemzeti 
hős; 1823. január 20-án született Alsósztregován Madách Imre, a magyar irodalom és drámaköltészet jeles képvise-
lője, ügyvéd, politikus; valamint 1823. január 22-én tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomó részeként és jelölte meg 
dátummal Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. Ez utóbbihoz kapcsolódik az 1989 óta, ezen a napon 
megünnepelt Magyar Kultúra Napja. A háromszoros bicentenárium alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Rendhagyó irodalomórák
„A költő addig él, ameddig olvassák verseit!”

A háromszoros bicentenárium megünneplése adta annak az 
ötletét, hogy nagyjaink örökségét – az iskolai tananyagon is túl 
– közelebb vigyük a ma fiataljához, diákjához. Így került sor 
rendhagyó irodalomórák megszervezésére városunk iskolái-
ban, ahol a pedagógusok és diákok Marosán Csabát, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház színművészét láthatták vendégül. 
A színművész ezúttal a Petőfi Sándor életéről szóló, a Költésze-
tünk vadvirága című műsort hozta el a szovátai diákoknak. 
Amint a fiatal előadóművész elmondta, nyolc éve annak, hogy 
Templom és iskola missziós előadás sorozatában célul tűzte ki 
azt, hogy a szépirodalmat népszerűsítse iskolákban, templo-
mokban, az irodalom szeretetét, olvasás szeretetét terjessze a 
XXI. század emberének, fiataljainak. Ez által színház, magyar 
kultúra iránt érdeklődő közönséget toborozzon, neveljen, hogy 
– erdélyi magyar színészként – húsz-harminc év múlva is le-
gyen értő, olvasó, színházat szerető közönsége.
Az előadásba a színművész kiváló módon sűrítette a nagyvi-
lágban is ismert Petőfink életművét, a mintegy 850 fennmaradt 
verséből oly módon szemelgetve, válogatva, ami ínyenc ízelí-
tőt adhat a gyermek Petőfiről, amint 6 évesen rímeket faragott, 
tizenévesen versírással és vándorszínészkedéssel próbálkozott, 
majd 19 évesen már ismertté vált, a korabeli legelőkelőbb iro-
dalmi lap, az Athenaeum hasábjain megjelent A borozó című 
bordalával. A rendhagyó irodalomórán résztvevő diákoknak 
valóban különleges irodalmi élményben lehetett részük. A 
korosztályhoz igazodó nyelvezetű, előadásmódú műsorban, a 
színművésznek sikerült pozitív hatást gyakorolnia tizenéves 
közönségére, a szó legnemesebb értelmében emberivé tenni az 
érző Petőfit, a gyermek csintalan Petőfit, majd a fiatal, hűsé-
ges szerelmes és lázongó-szabadságharcos, szókimondó Petőfit. 
Olyan apró részletekre világított rá a versekből, elbeszélő köl-
teményéből, amelyek például a költő kedvenc ételére utalnak, 
érző hús-vér emberként mutatják be a költőt, aki akár ma is 
közöttünk járhatna, a fiatalok kedvence, követendő példaképe, 
sztárja lehetne. Költeményeinek elszavalásával vagy éppen rap-
pelés formájában való közvetítésével hangsúlyozta, hogy habár 
200 évvel ezelőtt született nagy költőnk, életműve, költészete, 
annak üzenete nemcsak a múlté, hanem a jelenben és minden 
korban aktuális: „a költő addig él, ameddig olvassák verseit.”

Arra biztatta közönségét, hogy felelős utókorként feladatunk, 
hogy olvassunk és a felnövekvő nemzedékekkel olvastassunk 
minél több verset, hogy ne csak ünnepekhez, évfordulókhoz 
kapcsolódóan, hanem a hétköznapokban is ízlelgessük költőink 
sorait, felfedezzük azok mához szóló, örökérvényű üzeneteit, a 
ma emberéhez szóló mondanivalóit.  
Az előadás végén, ugyanakkor, Marosán Csaba színművész el-
mondta, hogy színészként, magyar kultúrát művelő és érték-
hordozó, értékteremtő emberként sem idegen tőle az, hogy a 
szépirodalmat a modern technológia adta lehetőségeken ke-
resztül is törekedjünk közelebb vinni a diákokhoz, fiatalokhoz, 
új kontextusba helyezve a klasszikus szerzőket, XXI. századi 
kortársként tekintve egy-egy költőre, ez által újjáéleszteni, éltet-
ni a költészetet. A Magyar Kultúra Napjának apropóján vallott 
Marosán Csaba egyik ars poeticájáról, amely szerint rendület-
lenül vallja és hirdeti Kölcsey gondolatait:
,,Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - mert haza, nemzet és 
nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem 
buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”

Kiss Enikő

Fotó: Bereczki Domokos
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Továbbá egy 200 éves évfordulón nemzetünk jövőjét szimboli-
záló Gyermek- és Ifjúsági Kar szolgált méltó megemlékezéssel, 
az a kórus, melyet nemzeti kultúránk gyöngyszemeivel anya-
országi Nővéreink táplálnak, immár közel 20 éve. Tudnánk-e 
elképzelni ennél szimbólumokban gazdagabb eseményt a Ma-
gyar Kultúra Napjának megünneplésére? 
„Nagy megtiszteltetés volt kórusunk számára, hogy 2023. ja-
nuár 22-én a magyar kultúra napján, a Kultúrpalota nagyter-
mében csendülhetett fel énekünk. Külön öröm, hogy a magyar 
kóruskultúra gyöngyszemeit, Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Kocsár Miklós és Karai József kórusműveiből énekelhettünk 
az ünneplő hallgatóságnak. Lelkes kórustagunk Kacsó Barbara 
egy gyönyörű népdalt énekelt, amelyet még Bartók Béla gyűj-
tött 1914-ben a felsőnyárádmenti ehedi falucskában. Számom-
ra azért bizonyult különlegessé ez a hangverseny, mert éneklés 
közben azt éreztem, hogy itthon vagyok, hogy megérkeztem, 
hogy jó itthon lenni, itthon élni, hogy jó megélni a magyarsá-
got, hogy jó ide tartozni. A kórussal sokat énekeltünk sokfelé az 
évek alatt, és megszoktuk, hogy mindig lelkes közönség fogadja 
énekünket – de itthon, sajátjaink közt még nagyobb élmény-
ként éltük át a lelkes tapsolást és a könnyes szemeket, amely 
szólt a tiszta, igényes hangzásnak, s a nagyszerű műveknek egy-
aránt. Azért is volt felemelő a koncert, mert a közönségben a 
kórustagok kedves szüleit, nagyszüleit, pedagógusaikat, emel-
lett sok barátot, plébánost, polgármestert láttunk jelen, akiknek 
még nagyobb lélekkel, hálával énekelhettünk. Felemelő volt 
együtt ünnepelni, örvendeni annak, hogy magyarok vagyunk, 
hogy testvérek vagyunk, és ezt mind az énekléssel, a muzsiká-
val kifejezni, megélni. Ezúton is köszönjük a kórus barátainak, 
támogatóinak, az összes szülőnek, Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusnak és a Maros Megyei Tanácsnak hogy segítsé-
gükkel, támogatásukkal jelen lehettünk a hangversenyen, hogy 
a magyar kultúra éltetői lehettünk ezen az eseményen is.”

Ez az évforduló minden évben emlékeztet minket nemzeti lé-
tünk egyik legszebb megjelenítésére, a Himnuszra. Nemzeti 
kultúránk éltető gyökérzete, mely folyamatosan táplál nemze-
tünk múltjából hozott értékekkel. Örökölt sorsunk szintézise, 
összegzése és látható, hallható, tapintható valósága. 
Megtartó erőt adó pajzs jelenünk mindennapi küzdelmeiben, 
kitartásra buzdító hitet és megmaradásra kötelező elszánt-
ságot nyerhetünk belőle. Egészében tekintve mérhetetlenül, 
szinte letaglózóan gazdag, de mindannyian hozzájárulha-
tunk további gazdagításához. Folyamatosan építendő közös 
jövőnk ránk háruló kötelessége: megőrizni, továbbadni, to-
vább építeni azt az Orbán Balázs által ránk hagyományozott 
célkitűzéssel: „Mindnyájunknak kötelességünk, ha csak egy 
homokszemnyit is, odavetni nemzeti műveltségünk pompás 
épületéhez.” 
Ez az a távolabbi jövőt jelentő örökség, melyet feladatunk: 
feladatul hagyni utódainkra. Az alapjai kiválóak, de jövőjé-
nek biztonságát csak a jelen minősége képes biztossá tenni. 
A Gyermekkar ezt a minőséget maradéktalanul teljesíti több 
szinten is: egyrészt a már említett közel 20 éves kitartó elköte-
lezettséggel, amivel Vera nővér és Gabi néni vezeti, gondozza, 
és a már saját nevelésű társakkal, az Ő munkájukkal gazda-
gított kórus létet és mindazt, amit ez magában hordoz. Szép, 
tetszetős a Marianum ház és megtisztelő, hogy annak idején, 
Kolozsváron elvett patinás intézmény öröksége városunkban 
lel otthonra. 
Ám az igazi érték az, ami abban a házban otthonra talál: az a 
két évtizedes erkölcsi, szellemi, lelki nevelés, amit gyerekeink, 
a szovátai és környékbeli gyerekek ott kapnak. Lehet, hogy 
közülük néhányan, többé-kevésbé megkapnák azt a nevelést, 
megismernék azt a nemzeti kulturális örökséget, de nem kö-
zösségként. És ez kiemelkedően fontos: a közösség megtartó 
ereje. Aki beleszületett annak természetes, mint a levegő, aki 
nem részesült belőle nem tudja, mit hiányol. Ez az az erő, amit 
csak kevesen ismernek fel és értékelnek igazán, de akik már 
tapasztalták az általa nyújtott gazdagságot, az tudja, mennyit 
is érdemes küzdeni, tenni, dolgozni a Közösségért.
A Kórusnak, a karnagyainak közösségépítő és szakmai mun-
kásságát rengeteg díj, kitüntetés, elismerés bizonyítja. Felso-
rolni mindet itt, most lehetetlen. Megadatik a lehetőség, hogy újra felidézzük 

az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
eseményeit, ezúttal saját elképzeléseink sze-
rint. Legyen ez a szavak forradalma. Szovátai 
Hírmondónk zengjen a saját Nemzeti dalod-
tól, saját Szózatodtól, egyéni 12 pontod füg-
gesszük ki újságunk falára.  Helyezd magad az 
akkori események középpontjába vagy az ese-
ményeket a jelen világodba, ragadj tollat, és írd 
meg nekünk milyennek látod te mai szemmel 
mindazt, ami akkor történt. Arra kérünk tehát, 
hogy küldd el nekünk bármilyen Március 15-
ével kapcsolatos saját versed (legyen az egyéni 
vagy bármilyen átirat), hogy mi azt büszkén 
jelentessük meg a következő számban.

Helybéli Márciusi ifjak!

Kiss János

Lokodi Emőke



Fotó: Ábrahám Szilárd

CooltúraSzovátai Hírmondó, 226. szám 2023. február10

Keresztes Ildikó, marosvásárhelyi születésű, Máté Péter díjas 
énekesnő. Énekesnői pályafutása során 6 szólólemez fűződik a 
nevéhez (ebből 3 aranylemez), ezek mellett számos elismerést 
és díjat tudhat magáénak.  Kökény Attila, a Megasztár tehet-
ségkutató 5. Évadának felfedezettje, szerepelt már az Eurovízi-
ós Dalfesztivál magyarországi válogatóin. Diszkográfiáját 5 al-
bum ékesíti. Jakab Csaba, ákosfalvi születésű kiváló billentyűs 
és szólóénekes. Több mint 1000 ember vett részt a 2018-ban 
tartott első lemezbemutató koncertjén. Itthon építi csodásnak 
ígérkező karrierjét, országunk számos híres pop énekese mel-
lett volt már zongorista és backing vokalista. 
Egy ilyen hármas mellett nem meglepő, hogy a szervezők fer-
geteges hangulatot ígérnek. Természetesen, az előadók is teljes 
gőzzel azon dolgoznak, hogy a legjobb élményt nyújtsák min-
den résztvevő számára. Szovátai előadásuk előtt sikerült néhány 
pillanatot a művészekkel tölteni, ahol sok fontos információt 
tudtunk meg tőlük. Keresztes Ildikó, egy pihenő időszak után 
tért vissza. 
  – Milyen érzés újra Erdélyben lenni és hazai közönség előtt 
fellépni?
  – „Számomra egy csodálatos érzés újra itt lenni, arról nem 
beszélve, hogy ez a turné harmadik állomása, az első kettő fan-
tasztikusan sikerült, mindenféle szempontból, leírhatatlan az 
érzés.” Megtudtuk, hogy utazása előtt egy héttel értesült arról, 
hogy ez a turné megszervezésre kerül, így vigyáznia kellett arra, 
hogy távolléte során ne történjen semmilyen nem kívánt egész-
ségügyi problémája, „utolsó két nap mégis sikerült valamiféle 
baktériumot benyelnem”, de bízik szakmai tapasztalatában, és 
reméli, hogy sikerül ma is megoldani a fellépését – így fogal-
mazott Ildikó. Nagyon elégedett volt a zenekarral, hiszen – el-
mondása szerint – vérprofi csapattal dolgozhat együtt, így nem 
gond, hogy egyetlen alkalommal sikerült igazán próbálni, de 
minden tökéletesen működik. Az énekesnő nem tudja elképzel-
ni azt, hogy az utolsó két turnéhelyszín ne rendelkezne hasonló 
eufóriával, mint az előzőek, abban bízik, hogy a közönség leg-
alább annyira jól fogja érezni magát, mint ők, az előadók.
Kökény Attilát arról kérdeztük, hogy milyen véleménnyel van 
az erdélyi közönségről?
„Én folyamatosan áradozom arról, hogy mennyire jól érzem 

magam itt.” Attila csodálja a helybéliek 
vendégszeretetét és kedvességét, ugyan-
akkor nagyon hálás a teltházakért. A 
turnéval kapcsolatban egyetlen elvárá-
sa volt, ami nem más, mint a zenekar, 
de Csabával való kapcsolatára alapoz-
va, egy pillanatra sem merült fel, hogy 
gond lenne. A helyszínek kapcsán nem 
tudna kiemelni egyetlen kedvencet sem, 
hiszen mindenhol jól érzi magát, ha a 
közönsége is jókedvű.
  – Honnan indult a turné ötlet? – Jakab 
Csabát kérdeztük.
  – Ez az egész 2019-re vezethető vissza, 
amikor egy közös koncertünk volt Atti-

lával. Ő jött az ötlettel, hogy találjunk ki valamit, hogy együtt 
tudjunk zenélni ezzel a fantasztikus zenekarral, ezt pedig egy 
közös dallal tudtuk megkoronázni. A dal 2022 decemberében 
készült el, így idén februárban jöhetett létre a turné. Attila 
mérhetetlenül hálás a közönség lelkesedéséért, büszke zeneka-
rára és fellépő társaira, hogy teltházak fogadják a turné min-
den egyes állomásán. Elmondása szerint, rég ismerik egymást 
Keresztes Ildikóval, de még nem dolgoztak együtt, viszont ott 
volt a tavalyi lemezbemutató koncertjén, mint vendégfellépő, 
ami megerősítette barátságukat. „Büszke vagyok arra, hogy egy 
ilyen ikon, mint Ildikó velünk van, egy ilyen csodálatos turnéba 
ő is beszáll, és egy olyan hangulatot teremt, ami a mai világban 
nagyon-nagyon ritka.” 
  – Mi a célja a turnénak?
  – Konkrét célja az lehet, hogy mutassuk meg a közönségnek, 
hogy mint három előadó létre tudunk hozni egy ilyen csodála-
tos triót.
  – Milyen dalokat hallhat a közönség?
  – Javarészt saját dalokat, de vannak feldolgozások is a reperto-
árban, úgy az én részemről, mint az Ildikó és az Attila részéről. 
Lesz egy olyan meglepetés is, amit nem vár a közönség, ahol 
hárman fogunk énekelni egyszerre, úgyhogy reméljük egy szép 
este lesz a mai. 
A folytatásról is érdeklődtünk Csabától, aki örömmel közöl-
te velünk, hogy jövő évben is meg fogják ismételni, nyilván a 
helyszínek változóak lehetnek, de folytatás az mindenképp lesz. 
Csaba kiemelte, hogy örül annak, hogy a közönség egy fizetős 
koncerttől sem ijed meg, és nem csak az ingyenes fellépéseiket 
tekintik meg, hálás annak a rengeteg segítségnek, amit a támo-
gatóktól kaptak annak érdekében, hogy az eseménysorozat lét-
rejöhessen. Megtudtuk, hogy rengeteg kiadással jár egy ilyen 
turné, de nem a pénz vezérli őket, hanem az, hogy mindenki is 
jól érezze magát, és jól szórakozzon úgy a színpadokon, mint a 
közönség soraiban.
  A fellépők álma Szovátán is teljesült, teltház fogadta őket 
az Ensana Sovata szálloda Gyémánt termében, ahol több 
mint 300 ember kísérte figyelemmel az előadást. Az éneke-
sek és a zenekar is beleadott apait-anyait, hogy a közönség 
jól érezze magát. Az esemény nagyon jó hangulatban zajlott 
le, a szervezők ígérete miszerint fergeteges lesz a hangulat, 
beigazolódott. Jakab Arnold
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Csoma útján két keréken

Egy rendkívüli érdekes előadáson vehetett részt Szováta Egy rendkívüli érdekes előadáson vehetett részt Szováta 
érdeklődő közönsége február 2-án, csütörtökön a Város-érdeklődő közönsége február 2-án, csütörtökön a Város-
háza dísztermében. Zichó Viktor extrém sportoló (ke-háza dísztermében. Zichó Viktor extrém sportoló (ke-
rékpáros, sziklamászó, fotó-videós) járt városunkban és rékpáros, sziklamászó, fotó-videós) járt városunkban és 
barátai, ismerősei ajánlására meghívtuk, hogy mutassa barátai, ismerősei ajánlására meghívtuk, hogy mutassa 
be Kőrösi Csoma Sándornak, a magyar-őshazát kutató be Kőrösi Csoma Sándornak, a magyar-őshazát kutató 
utazásnak 200. évfordulójára szervezett kerékpáros tel-utazásnak 200. évfordulójára szervezett kerékpáros tel-
jesítménytúráját, annak emlékére kiadott könyvet.jesítménytúráját, annak emlékére kiadott könyvet.

A saját képek és videók vetítésével színezett, érdekfeszítő és szó-
rakoztató, két órás előadás alkalmával a résztvevők bepillantást 
nyerhettek a két utazás párhuzamba állított körülményeivel, a 
természetesnek gondolható különbségesekkel és kísérteties ha-
sonlóságokkal, az utazások motivációja és azok körülményei 
között. Érdekes volt átlátni, mekkorát változott a világ, és mégis 
mennyire ugyanaz: ha Kőrösi Csoma most indulna útjára, talán 
könnyebb lenne az útja, de vajon a munkája is? 
Viktor kerékpáros útját is éppúgy akadályozták a politikai zűr-
zavar, a háborús feszültségek, tomboló járványok és természe-
ti adottságok. És éppúgy segítette az útjába kerülő egyszerű 
emberek vendégszeretete, segíteni akarása, nyitott szelleme és 
érdeklődése a cél iránt, illetve megbecsülése annak a vasakarat-
nak és elszántságnak, amivel a távoli országból e hosszú útnak 
nekivágó embert hozzájuk eljuttatta. 
Találkozott Csoma élő emlékezetével az utca emberének szájá-
ból hallva: „Lakott nálunk egy másik magyar is, igaz az rég volt. 
Sokáig itt volt és sokat írt.”  
Zichó Viktor megjárt börtönt, karantént, tiltották ki országok-
ból és öltött magára álruhát is, hogy célját elérhesse, és a nagy 

előd életútja előtt tiszteleghessen. Minden elismerésünk a telje-
sítmény előtt, amivel bebizonyította nemcsak a két évszázaddal 
ezelőtti technikai társadalmi körülményei között, de a mai mo-
dern korban is teljesíthetők ekkora léptékű célok, elkötelezett 
környezetvédőként bebizonyította, megtehetők ekkora utazá-
sok saját erőből is: 
„Szerintem utazni nagyon is pazarló dolog, és egy óriási lu-
xusigényt elégítünk ki vele. Én a lehető legtöbb alkalommal 
igyekszem az ilyen luxusigényeimet a környezetre kevésbé 
káros módokon kielégíteni: bringázok, stoppolok, gyalogo-
lok. Az útjaim során igyekszem úgy dokumentálni a törté-
néseket, hogy az abból összeállított videó- és képanyag má-
sokat is inspiráljon a valódi kaland megismerésére.” (http://
zicho.hu)
Több alkalommal járt már Erdélyben, Székelyföldön, több-
ször kerékpárral vagy gyalogosan, előadásai népszerűek, 
sok meghívásnak kell eleget tennie, amit szívesen vállal. 
Legközelebbi útja június első felére tehető, akkor ismét ta-
lálkozhatunk vele.

Kiss János

Ezt a rigó nagyságú, színpompás madarat már harminc éve ismerem. A réteket harminc 
centi vastagságú hó takarta, a fenyőfák lombján is csillogott a fehér hófátyol. A madár-
berkenye fájának piros bogyóit csipdesték a bóbitás vendégmadarak. A látvány újdonság 
volt, s ezért áthívtam Németh János biológus barátomat, hogy együtt figyeljük viselke-
désüket, tollruhájukat. Attól kezdve igyekeztem gyűjteni, és írásban rögzíteni ezeknek a 
madaraknak a sajátosságait. A tollazata lágy, selymes finomságú, fokozatosan megy át 
az enyhétől az erőteljes barnáig. Torka, szárnya és farka fekete. Evezőtollainak szélei és 
farka csúcsa sárga színű. Karevezőinek tollrészei csúcsán kis, lakkos fényű szaruleme-
zek, lemezkék díszlenek. A tajgákon és ritkás-erdős tundrákon költő madarak Észak-
Amerikában, Eurázsiában és Lappföldön otthonosan mozognak. Fenyők csúcsán, lápok 
nyírfáin építik fészküket növényi rostokból, zuzmókból, fenyőtűkből és tollakból. A tojó 
a fészekbe 4-7 kékesszürke tojást rak, két hétig kotol, a hím eteti a párját, a fiókákat mind-
két szülő táplálja. A csonttollú nyár idején a levegőben vadászik rovarokra, a szúnyogokat 
nagy mértékbe irtja. Télen leginkább a bogyókat csipegeti bokrokról és fákról. A hó-
bogyó, fagyöngy, bodza, berkenye és labdarózsa terméséből oly sokat fogyaszt naponta, 
mint saját testsúlya vagy annak kétszerese. Ha a hó befödi az alacsonyabb bokrokat is, 
akkor nyugtalanság vesz erőt rajtuk, és csapatosan déli tájak felé indulnak. Felkutatják a 
bogyós berkenyefákat, a bodzabokrokat stb., és nagy étvággyal lakmároznak termésük-
ből. (Forrás: Madaras szakkönyvek)

Csonttollú 
(Bombycilla garrulus)

Márton Béla
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A náthás, hidegebb hónapok beköszöntével egyre több a meghűléses betegség. Ilyenkor még azon emberek fiókjából 
is előkerül a vitaminos doboz, akik az év többi szakában egyáltalán nem, vagy igencsak kevés hangsúlyt fektetnek 
a megfelelő mennyiség bevitelére. Csakhogy a dolog nem épp ilyen egyszerű. Nézzük meg, mit tudunk erről a nél-
külözhetetlen anyagról, mi a ,,születéstörténete’’, és pontosan miért is képtelen a szervezetünk anélkül fenntartani 
önmagát.

A skorbut az ókor óta sújtotta az embereket, főleg a tengeré-
szeket, egyoldalú táplálkozásuk miatt. A tengeri pestisnek is 
nevezett betegség fáradékonysággal, izomgyengeséggel és ét-
vágytalansággal járt, a betegek sebei, csonttörései lassabban 
gyógyultak. Kollagén hiányában elsorvadtak a porcok, cson-
tok és a bőr, begyulladt a fogínyük, kihullottak a fogaik. Vé-
gül iszonyatos fájdalmak között haltak meg. Évszázadok során 
egyre több sebész és hajóorvos írt hasonló felfedezésekről, el-
lenszerek kutatásáról, ám ezek a tanulmányok kommunikáció 
hiányában sajnos nem terjedtek el. Hosszú hajóutakon szinte 
biztos volt, hogy a legénység fele nem tér vissza. Becslések sze-
rint, közel kétmillió tengerész halt meg skorbutban. Egészen a 
tizenkilencedik századig élt a tévhit, miszerint jó higiéniával, és 
megfelelő mennyiségű testmozgással megelőzhető a betegség. 
Egy magyar orvosnak, Szent-Györgyi Albertnek azonban az 
1930-as években sikerült megoldania a problémát. De mi veze-
tett ehhez a felfedezéshez?

Szent-Györgyi Albert 1883-ban született Budapesten egy jó-
módú család tagjaként. A tudományok iránt való érdeklődése 
nem volt előzmény nélküli, hiszen több rokona is jelentőset al-
kotott e területen, így őt is arra nevelték, hogy értéket teremtsen 
tudomány és művészetek terén egyaránt. Szíve a tudományok 
felé húzta, így 1917-ben a Budapesti Tudományegyetemen 
orvosi diplomát szerzett. Egyetemi tanulmányait azonban vá-

ratlanul félbe kellett hagynia, ugyanis kitört az I. Világháború. 
Szakjából adódóan orvosként került a frontra, ahol csaknem 
két évig szolgált. Végül, felismerve a háború értelmetlenségét, a 
halálbüntetést kockáztatva meglőtte saját karját, így hazaküld-
ték. Későbbi háborúellenessége is innen származtatható: ,,A 
tudomány eredményeit ne emberölésre használjuk, hanem az 
emberi élet színvonalának emelésére’’.
A Világháború után több európai városban is tanult külön-
böző szakterületeken (Berlinben Gyógyszertant, Pozsonyban 
Biológiát, Prágában Élettant, Leidenben Bakteriológiát), míg 
1927-ben Cambridgeben megszerezte második doktori címét, 
a későbbiekben fontossá váló aszkorbinsav narancsból és ká-
posztából való előállításával.
1928-ban a növények keltették fel érdeklődését, és egy különös 
dolgot vett észre: megállapította, hogy vannak növények, pl. 
az alma, amik megsértés után megbarnulnak, és vannak, amik 
nem, pl. a narancs vagy a citrom. Kísérletei ezután évekig áll-
tak a fiókban, míg egy fiatal amerikai kutató, Joseph L. Svirbely 
fel nem kereste Szent-Györgyit. Ekkor újra elővették a korábbi 
eredményeket, és folytatták a kutatást. Ezen tanulmányok hoz-
ták meg a kívánt áttörést: a C-vitamin kinyerését. A két tudós 
közt később szabadalmi vita alakult ki, ugyanis mindkét fél az-
zal vádolta a másikat, hogy az ellopta az eredményeit. Végül 
a szabadalmi hivatal és 1937-ben a Nobel Bizottság is Szent-
Györgyinek ítélte a kutatási eredményeket. Itt azonban még 
nem ért véget a felfedezés. 
Adódott az a probléma, hogy Szent-Györgyi a kísérleteihez az 
összes külföldről behozott aszkorbinsavát felhasználta. A szük-
séges mennyiséget először a borjú mellékveséjéből próbálta 
kinyerni, később citromból, káposztából, de sajnos egyik meg-
oldással sem sikerült elérni a kívánt adagot. Egyik este felesé-
ge épp paprikasalátát készített vacsorára, csakhogy ezt Szent-
Györgyi nem akarta megenni, így kifogásként azt találta, hogy 
be kell vinnie a laborba, megnézni van-e benne C-vitamin. 
Legnagyobb meglepetésére valóban volt benne, még pedig nem 
is kevés. A paprika átlagosan tízszer annyi C-vitamint tartal-
maz, mint a citrom. 
Felfedezései után külföldön tanított, majd 1940-ben hazajött, és 
a Szegedi Egyetem új rektorává nevezték ki. Szent-Györgyi nem 
csak a tudományok, de az oktatás terén is újító volt. Úgy gon-
dolta, hogy a tudományokat, a művészeteket, az irodalmat és a 

Patikán túl: mit (nem) tudunk a C-vitaminról? 
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színházat egyaránt meg kell élni. Ő maga is színészkedett, még 
a Nemzeti Színházban is színpadra lépett. Diákjaival közvetlen 
kapcsolatot ápolt, amit akkoriban professzortársai nem néztek 
jó szemmel. Együtt járt velük moziba és kirándulni, meghívta 
őket magához, baráti módon viszonyult hozzájuk. Progresszív 
oktatási módszere nem csak saját korát haladta meg, de talán 
még a miénket is.
Rektori tevékenységeit egy újabb háború szakította félbe. Ezút-
tal a politikában vállalt nagy szerepet, és szoros angol kapcso-
latai miatt a Kállay-kormány képviseletében titkos küldetésen 
vett részt Isztambulban, hogy előkészítse Magyarország kiug-
rását a II. Világháborúból. Itt két angol diplomatával kellett ta-
lálkoznia, de nem tudhatta, hogy német kémek-e valójában. A 
találkozó végbement, és Szent-Györgyi elkezdte előkészíteni a 
kiugrást. A németek azonban tudomást szereztek erről, és Hit-
ler személyesen adott ki elfogatóparancsot Szent-Györgyi ellen. 
Csak 1945-ben tért vissza Magyarországra, viszont nem sokat 
tartózkodhatott ott, ugyanis a kiépülő Szovjet rendszer miatt 
ismét el kellett menekülnie, ezúttal az Egyesült Államokba. Itt 
izomműködéssel, és élete utolsó két évtizedében rákkutatással 
foglalkozott.

Miért fontos a szervezetnek?
A C-vitamin bevitele nem csak a skorbuttól óv meg bennün-
ket, számos egyéb jótékony hatással rendelkezik. Ezek közül a 
legfontosabbak: növeli a fehérvérsejtek számát, és fokozza azok 
működését (szembeszállnak a testünket megtámadó kóroko-
zókkal); regenerációban és sebgyógyulásban vesz részt; antioxi-
dánsként védelmet nyújt a daganatos betegségekkel szemben; 
fokozza a vas- és rézfelszívódást szervezetünkben.

Menyi az ideális mennyiség?
A C-vitamin ajánlott fogyasztói mennyisége 30 milligramm 
testsúly kilogrammonként. Ez nem csak a testünk alapszük-
ségleteit elégíti ki, hanem elősegíti az anyagcsere folyamataink 
optimális működését, és az érrendszeri problémák megelőzését 
egyaránt.

Kelemen Irénke

Tévhitek a C-vitaminról

1. A legjobb természetes C-vitamin források a citrusfélék.
Bár bőven akad bennük e rendkívül fontos vitaminból, a pap-
rikafélékben (különösen a kaliforniai paprikában) jóval maga-
sabb a tartalma. Egy közepes méretű kaliforniai paprika 200 - 
300 milligrammnyit is tartalmazhat. 
2. Túlzott C-vitamin fogyasztás vesekövet okozhat.
A bevitt mennyiségre valóban érdemes odafigyelni, ám a vese-
kő kialakulásától ellenkező esetben sem kell tartanunk. A kü-
lönböző vesekövek jelentős része savas közegben oldódik, így 
az az enyhén savas közeg, amit a C-vitamin jelent a vesében, 
ezeknek a köveknek a feloldását segíti. 
Kivételes esetekben (Kalcium-oxalát kő) savas közegben is ki-
alakulhat a kő, ilyenkor a C-vitamin megköti a kalciumot, illet-
ve enyhe vízhajtó hatásának köszönhetően, megszabadítja szer-
vezetünket az oxaláttól.  Tehát nem fokozza, hanem épphogy 
csökkenti a vesekő kialakulásának lehetőségét. 
3. Az emberi szervezet képes C-vitamin előállítására.
Bár a legtöbb gerinces állatra igaz az állítás, mi, emberek csak 
külsőleg, táplálék elfogyasztásával tudjuk a szervezetünkbe jut-
tatni. Pótlása nagyon fontos, hiszen kollagén szintézisben elen-
gedhetetlen szerepet tölt be. 
4. Megfelelő C-vitamin szedése megelőzi a náthát.
Bár néhány kutatást valóban azt bizonyítja, hogy a C-vitamin 
rendszeres szedése segít, hogy hamarabb kigyógyuljunk a meg-
fázásból, illetve, hogy tüneteink enyhébbek legyenek, viszont a 
vitaminszedés önmagában sajnos nem csökkenti annak esélyét, 
hogy elkapjuk a náthát.

C-vitaminban gazdag természetes források:
• Homoktövis: 700 mg/ 100 g
• Csipkebogyó: 400 mg/ 100 g
• Fekete ribizli és paprika: 200 mg/ 100 g
• Brokkoli: 90 mg/ 100 g
• Eper és kivi: 60 - 80 mg/ 100 g
• Karfiol, spenót: 30 - 50 mg/ 100 g
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Labdarúgás a gimiben

Kisvárosunk sporttevé-
kenységei közt a kézilab-
da mellett fontos meg-
említeni az egyre jobban 
fejlődő labdarúgást is, 
amely már iskolai spor-
tok terén is szintet lépett. 
Településünk sporttörté-
nete már régebbi időkre 
nyúlik vissza. Az előző 
lapszámunkban emlí-
tett kézilabda mellett a 
labdarúgás is fontos sze-
repet tölt be fiataljaink 
mindennapjaiban.

A szovátai labdarúgás történetének kezdetéhez egészen az 
1920-as évekig kell visszamennünk, hiszen ekkor alapítot-
ták az egyesületet. Mint tudjuk, nem is olyan régen volt, 
mikor városunk csapata a román harmadik ligában képvi-
seltette magát, ahol olyan neves játékosok is megfordultak, 
mint Gabriel Mureșan, Bajkó Barna, Mitra Szilárd. Ezt kö-
vetően felnőtt csapat mellett az ifjúsági utánpótlás is egyre 
nagyobb szerepet töltött be városunk sportéletében, hiszen 
párhuzamosan több korosztály is képviselte Szovátát a me-
gyei bajnokságokban.  
A jelenlegi szovátai fociklub mellett iskoláink is aktívan be-
vonják fiataljainkat a sportéletbe. Az iskolai sportok közül a 
kézilabda a legnagyobb történelemmel rendelkező sport, de a 
labdarúgás is egyre inkább kezd teret nyerni az iskolai spor-
tok között. Általános iskolától kezdve korosztály szerint fog-
lalkoznak a gyerekekkel, ahol különböző edzésekkel segítenek 
a fejlődésben. Líceum szinten pedig már heti két alkalommal 
is tartanak edzéseket, összevonva a 9. és 12. osztályos tanu-
lókat. Segítséget a Szováta Város Önkormányzata és az isko-
lák nyújtanak, akik nélkül mindez nem valósulhatna meg. A 
Domokos Kázmér Technológiai Líceum jelenlegi focicsapata 
– tanáraik szerint – az egyik legjobb csapat a líceum történe-
tében. 2022-ben megnyerték a líceumi torna megyei forduló-
ját. Iskola olimpián is részt vettek, amely a minisztérium által 
elismert országos bajnokság, ahol szintén helytállva szoros 
küzdelemben a második helyet szerezték meg. 
Tanáraik szerint, sok olyan diák van a csapatban, aki képes 
lenne helytállni magasabb szinten is, tudása alapján. A diá-
kok zöme edzett és jó fizikummal bíró játékos, akik hajlan-
dóak tanulni és komolyan veszik az edzéseket és a mérkőzé-
seket. A hangsúly a komolyságon van, mivel a hozzáállás az 

egyik legfontosabb lételeme a sportnak. Ha félvállról veszi 
valaki, az általában kihat a sportteljesítményre és nem csak 
a sajátra, hanem a csapat többi tagját is negatívan érintheti. 
A foci célja az egészség megőrzése mellett maga a szórako-
zás is, hiszen a diákok itt kifújhatják magukból a stresszt, 
és azt csinálhatják, amit igazán szeretnek.  Komolyabb 
edzéseket, több csapatjátékot szeretnének bevezetni, annak 
érdekében, hogy kiküszöböljék a mérkőzéseken elkövetett 
hibákat. Tanáraik jövőbeni terveiket megosztva elmondták, 
hogy több tornán szeretnének részt venni a diákokkal, mert 
a gyerekek komolyan veszik, igényt tartanak rá, és megvan a 
kellő tudásuk arra nézve, hogy komoly tornákon is jó ered-
ményeket érjenek el. 
 Véleményük szerint a legnagyobb probléma a mai futball-
helyzettel az, hogy az üzleti célja miatt sok tehetséges diáknak 
és sportolónak nem lesz lehetősége kibontakozni és tovább 
sportolni magasabb szinten. A líceum elvégzése általában új 
esélyeket nyit a fiatalok számára. Számos egyetem áll rendel-
kezésre, amely teret biztosít annak érdekében, hogy a diákok 
tovább tanulhassanak, azonban csak nagyon kevés egyetem 
vesz részt a sportélet fejlesztésében, gyakorlásában. Sajnos, 
emiatt egyre kevesebb esély adatik meg a diákok számára, 
hogy tehetségüket tovább tudják majd fejleszteni és profi hi-
vatásos sportolók legyenek.
Ennek ellenére a labdarúgás iránti szeretetről kisvárosunk-
ban, szuperlatívuszokban is beszélhetnénk, mert a sportter-
meink látogatottságukból nem vesztettek az évek során, sőt 
a régi és veterán csapatok közt egyre több a fiatal és ambici-
ózus csapat, akik egy héten többször is sportolnak, és részt 
vesznek városunk sporthagyományának megőrzésében.

Koszta Csaba
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Kilencből hét győzelem, két döntőben való szereplés: 
mi a titka az Inforegnek?

Gólzáporos mérkőzésektől volt hangos két napon keresztül a szovátaiak által csak „kettes iskolaként” nevezett léte-
sítmény sportcsarnoka januárban, ugyanis kilencedik alkalommal szervezték meg a nagy népszerűségnek örvendő 
Kis-Küküllő Kupát. A téli időszakban lebonyolított torna minden évben lehetőséget ad a helyi és környékbeli amatőr 
focicsapatoknak a megmutatkozásra, a kikapcsolódásra, az ismerkedésre, illetve az élményszerű játékra. Utóbbi talán 
a legfontosabb, hiszen mindenki azért vesz részt a fociturnén, hogy önmagából és csapatából kihozza a maximumot, s 
ez által a szurkolók is látványos mérkőzések szem- és fültanúi legyenek.

Idén a legnagyobb létszámmal került 
sor a teremlabdarúgó bajnokságra, 
összesen tizenkilenc csapat adta le je-
lentkezését Maros és Hargita megyé-
ből, köztük a hatszoros Kis-Küküllő 
Kupa győztes: az Inforeg. Az együt-
test mintegy másfél évtizeddel ezelőtt 
hozták létre az azonos nevű, sóváradi 
székhellyel rendelkező vállalat ve-
zetői, miután megépült és átadták a 
szovátai Domokos Kázmér Techno-
lógiai Líceumhoz tartozó sportléte-
sítményt, illetve délutánonként meg-
engedték, hogy az intézmény diákjain 
kívül más is használja azt. Amatőr 
csapat lévén hétvégi tornákon mérettetik meg magukat, éven-
te 3-4 alkalommal. Rendszeres résztvevői a Septimia Kupának 
Székelyudvarhelyen, illetve a Korond Kupának: előbbit kétszer, 
utóbbit háromszor nyerték meg, mindemellett hetente játsza-
nak teremben helyi csapatok ellen. A kezdeti felállásból mára 
már csak hárman maradtak: Silion Petru, Csoma Ferenc és 
Nyitra Szabolcs, nem csak ők a legstabilabb játékosok, de a leg-
tapasztaltabbak is. 
A Kis-Küküllő Kupát nagyon szereti, és mindig várja a nagy-
részt szovátai játékosokból álló csapat, mivel elmondásuk sze-
rint színvonalas a rendezvény, jó a hangulat, és erős a mezőny, 
így nem is volt kérdés, hogy ezúttal is jelen lesznek. A rendez-
vény első napján a csoportmérkőzések során előbb a Bokor 
FC-vel, majd a Parajd SK-val mérték össze tudásukat az Inforeg 
játékosai. Előbbit 7-3-ra, utóbbit 6-1-re nyerték meg. A nap fo-
lyamán továbbá az Arsenallal is megmérkőzött a Szabó László 
és az Abodi Árpád által irányított együttes, végül egy gól kü-
lönbséggel az Inforeg örült a nap végén. Vasárnap délelőtt az 
utolsó csoportmérkőzésen a Vespa csapatát kapta ellenfélként 
az Inforeg, akivel szemben könnyedén nyert kilenc labda be-
találásával a hálóba. Az ellenfélnek ellenben egyetlen találatja 
sem volt. A legszorosabb kétszer tizenöt percet a Movistar el-
len játszotta a sóváradi együttes, szinte egész végig a székely-
udvarhelyi futsal játékosokkal erősített csapat vezetett, végül az 
utolsó percekben 3-2-ről 4-3-ra sikerült megfordítani az állást a 
hatszoros Kis-Küküllő Kupa győztes formációnak.      

Az elődöntőben a Vak Varangyokat győzték le a fiúk, a dön-
tőben pedig azzal az Arsenallal kerültek szembe, akivel előző 
nap már játszottak egy igen látványos meccset. A végered-
ményt pedig már tudjuk: az Inforeg 6-4 gólos különbséggel 
hetedszer is megnyerte a kupát. 
Abodi Árpád, az Inforeg egyik csapatvezetője szerint azért 
szerepel mindig olyan jól a Kis-Küküllő Kupán a sóváradi 
formáció, mert jó a csapatösszeállítás. „Ez a sikerünk kul-
csa – hangsúlyozza –, ezért tudtuk kilencből hét alkalommal 
megnyerni a tornát, illetve kétszer döntőt is játszottunk.” Nem 
titkolja, szoktak profi játékosokat is hívni ilyenkor: A, B és 
C divíziós futballistákat. Most például az FK Csíkszeredából 
kaptak segítséget, illetve volt két játékos a marosvásárhelyi 
Nova Vitától. „Más csapat is szokott támogatást kérni, ez egy 
bevett szokás a fociturnén” – magyarázza. Arra a kérdésre, 
hogy kit tartottak a legnagyobb ellenfélnek idén, Abodi Ár-
pád a Manchester csapatát nevezte meg, a formáció azonban 
idejekorán kiesett a bajnokságból. 
A Kovács Barni által évente megszervezett sporteseményen a 
játékosok mellett a szurkolók is fontos feladatot kapnak, az 
ő szerepük az, hogy biztassák kedvenceiket. 2023-ban több 
százan látogattak ki a két nap során, hogy végig kövessék a 
mérkőzéseket. Másik érdekesség, hogy A ligás futsal játékve-
zetők irányították a mérkőzéseket, név szerint Szabó Attila és 
Bálint Attila. 

Demény Anett
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Felelős kiadó: Szováta Város Polgármesteri Hivatala, Fülöp László Zsolt polgármester
Lapszámunk munkatársai:  Ábrahám Szilárd, Bereczki Domokos, Demény Anett, Farkas 

Júlia, Fekete Árpád Zsombor, Kelemen Irénke, Kiss Boglárka, Kiss Enikő, Kiss János, 
Jakab Arnold, Lokodi Emőke, Koszta Csaba, Márton Béla.

Alvó gyermek
Simonfi Szilárd Géza

Nyári nap fénye 
Került az erkélyre

Megláttam őt, őt egy angyalt,
Kinek tekintete az arcomra mosolyt csalt,

Álmodom vagy mégsem?
E kérdéssel agyamat véstem.

Mint langyos szellő rózsa szirmán,
Akképp szelte a szívem az angyal szárnyán,

Elvitt messzire egy messze földre,
Ahol egy angyallal néztem szembe.

Álmodom vagy mégsem?
A szemében a tengert lestem.

Tán csípjem meg magam, hátha alszok?
Nem, nem, örökké e álomba maradok.

Nyári nap, fagyos reggel,
E gyermek sohasem kel fel!

Kicsi madaram
Jakab Arnold

Lelkemen nem dalol már semmilyen madár, 
sem nemzeti hős, sem forradalmár,

nem tud fellázadni az itt született regim iránt,
de lesz még itt tavasz, lesz még újra nyár. 

Amint meglátlak,
Szívem úgy ver, mint kolibri szárnya,

Lebegek, csodállak, 
Majd rám csillan szirmodnak árnya.

Légy nekem a fecske, ki tavaszt csinál, 
A pacsirta, ki fülembe muzsikál,

Légy a vak tyúk, ki megtalálja a szeme(me)t.
A hattyú, ki nem engedi el kezemet.

Múlt, Jelen, Jövő 
Jakab Arnold

Ma már tisztán lát, tegnap még vak,
Ma már galambok, tegnap még varjak,
Ma már egyek, tegnap még csak faljak,

Ma már nézzek is, tegnap még csak halljak.
Ma még suttognak, holnap már ordítanak,

Ma még simogatnak, holnap már beléd rúgnak,
Ma még szórakoztatnak, holnap már untatnak,

Ma még szemedbe kacagnak, holnap már ujjal mutogatnak.
Ma már boldog vagy, tegnap még szomorú voltál,
Ma már tiszta vagy, tegnap még mocskos voltál,

Ma már forgolódsz, tegnap még jól aludtál,
Ma már mindent elfelejtettél, tegnap még mindent tudtál.

Ma még élsz, holnap már temetnek,
Ma még hívő, holnap már eretnek,

Ma még utálnak, holnap már szeretnek,
Ma még ismernek, holnap már felednek.

Ma már profi vagy, tegnap még csak amatőr,
Ma már toll van a kezedben, tegnap még egy tör,

Ma már nyugodt vagy, tegnap még a múltad gyötört,
Ma már egész vagy, tegnap még összetört.

Ma még küzdesz, holnap már feladod,
Ma még megveszed, holnap már eladod,

Ma még szépen beszélsz vele, holnap már káromlod,
Ma még szereted, holnap már megcsalod.

Ma már magabiztos vagy, tegnap még féltél,
Ma már kérdezel, tegnap még feleltél,

Ma már vigyázban állsz, tegnap térdeltél,
Ma már tudod, mit akarok, tegnap nem értettél.

Ma még együtt vagytok, holnap már egyedül,
Ma még melletted van, holnap már elkerül,
Ma még veled harcol, holnap már menekül,
Ma még rosszul van, holnap már remekül.
Ma már gazdag vagy, tegnap még szegény,

Ma már minden rendben, tegnap még nem volt remény,
Ma már könnyű, tegnap még nehéz,

Ma már büszke rád, tegnap még lenéz.
Ma még tél van, holnap már tavasz,
Ma még eszes, holnap már ravasz,

Ma már felnőtt, tegnap még kamasz,
Ma már eltűntél, tegnap azt mondtad maradsz.

Versek


