
zovátai S Hírmondó
A csapat

A siker záloga a jó csapat-
munka, szoktuk mondani, 
és én magam is egyetértek 
ezzel az állítással. Egyedül, 
önállóan is lehet nagysze-
rű dolgokat létrehozni, 
közösségben azonban va-
lóságos csodák születnek. 
Kiváló példa erre ez az 
újság is, ugyanis hónap-
ról hónapra egy csapatnyi 
ember dolgozik azon ke-
ményen, hogy önöknek/
neked, kedves olvasó, 
hasznos tartalommal meg-
töltött nyomtatványt ad-
junk a kezébe/kezedbe. 

Ezúton szeretném meg-
köszönni minden kedves 
kollégának azt, hogy az 
elmúlt rövid időszakban 
segítették munkámat, és 
felkérlek titeket arra, hogy 
tegyetek továbbra is így. 
Hogy könnyű lesz? Nem 
mindig. Hogy lesznek-e 
nehézségek? Valószínű-
leg igen, de bízom abban, 
hogy együtt, közösen tá-
mogatva egymást, sikerül 
rendszeresen egy olyan 
minőségi, minden kor-
osztály számára érdekes 
információkkal ellátott 
tizenhat oldalt létrehozni, 
amit Szovátai Hírmondó-
nak nevezünk. Vigyük to-
vább a Molnos Ferenc által 
hátrahagyott örökséget, és 
tegyünk azért, hogy a vá-
ros lakói büszkén mond-
hassák, bizony nekünk 
havilapunk is van, nem 
is akármilyen. Legyen ez 
egy érték mindannyiunk 
számára, egy olyan érték, 
ami mellett kiállunk, amit 
szeretünk és támogatunk.  

Külön hála illeti a város 
vezetőségét, amiért szelle-
mileg és anyagilag is hoz-
zájárul az újság fenntartá-
sához és működtetéséhez.

Demény Anett
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Három újabb, az Országos Helyreállítási 
Alapból finanszírozott szerződést írt alá 
január 12-én, Bukarestben városunk pol-
gármestere, Fülöp László Zsolt. Ezeket a 
Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkála-
tokért felelős Minisztérium hagyta jóvá. 
A szerződések két tömbház – a Főút 187, 
illetve 199. szám alatti – energetikai felújí-
tásának költségeit, valamint bicikliutak ki-
alakítását célozzák. A tömbházak energe-
tikai felújítására a keretösszeg 8.089.822,23 
lej.

Tömbházszigetelés

Fotó: Fülöp Edmund

A kerékpárutak létrehozására vonatkozó 
szerződés értéke, 1.806.611,21 lej, amely 4,1 kilo-
méter bicikliút kialakítását foglalja magába.

A kerékpárutak építése a kirándulást, kikap- 
csolódást és a környezetbarát közlekedést bá-
torítja, ugyanakkor korosztálytól függetlenül 
lehetőséget ad a város lakóinak kerékpárral 
eljutni különböző létesítményekhez, elkerülve 
a zsúfolt útszakaszokat.

Bicikliút



Önkormányzati 
határozatok

2 Helyi közérdekű közlemények

Elhunytak: 
Barabás Irina (sz. 1930) – Tölgyes utca 13 szám;
Szilveszter József (sz. 1954) – Petőfi Sándor Lakónegyed Z1/4 szám;
Gábor Katalin (sz. 1957) –Pacsirta utca 36 szám;
Petri Irén Mária (sz. 1952) – Mihai Eminescu Lakónegyed B/16 szám;
Domokos Lídia (sz. 1934) – Hosszú utca 20 szám;
Moldovan Iuliu (sz. 1954) – Mihai Eminescu Lakónegyed N5/13; 
Gábor István (sz. 1981) – Rövid utca 1 szám; 
Hărșan Iuliu (sz. 1945) – Mihai Eminescu Lakónegyed I2/15 szám;
Hodor Terézia (sz. 1936) – Kicsi állomás utca 6 szám;
Cismaș Alexandru (sz. 1946.) – Rövid utca 1A szám;
Kincses Kati (sz. 1954) – Ákos, Szatmár megye;
Kalányos Julianna (sz. 1958) – Tavasz utca 36 szám;
Kincses Vasile Francisc (sz. 1946) – Hosszú utca 63A szám; 

Házasságkötések:
Nyitra Henrik (Mihai Eminescu Lakónegyed E1/30 szám) – Kacsó Bernadett (Kelementelke)
Vég Szabolcs Lóránd (Szőkefalva) – Nagy Szidónia Zsuzsánna (Mihai Eminescu Lakóne-
gyed E1/29 szám)
Benedekfi Levente (Marossárpatak) – Blénessy Johanna Rosabelle (Mihai Eminescu Lakó-
negyed G2/39

Városházi anyakönyvi adatok
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A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

181/08.12.2022 sz. Ha-
tározat – Ötvös Sándor 
tanácsosi mandátumának 
érvényesítéséről

182/08.12.2022 sz. Ha-
tározat – Szováta Városának 
a „3000 km kerékpárút, 
országos szintű megvalósí-
tása” című projekt megvalósí-
tásában való részvételéről;

183/08.12.2022 sz. Határo-
zat – 2022/335 számú, a he-
lyi költségvetés módosítására 
vonatkozó polgármesteri ren-
delet jóváhagyásáról;

184/08.12.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról a 
2022-es évre;

185/08.12.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város területén, 
a Rakottyás utcában található 
ingatlan-belterület- közvetlen 
vásárlásának jóváhagyásáról;

186/08.12.2022 sz. Ha-
tározat – a 2020/4 sz. Ha-
tározat módosításának 
jóváhagyásáról;

187/21.12.2022 sz. Határo-
zat – a tanárok útiköltségeinek 

elszámolási jóváhagyásáról a 
“Domokos Kázmér” Technoló-
giai Líceumban és az “S. Illyés 
Lajos” Gimnáziumon belül;

188/21.12.2022 sz. Határo-
zat  – új utcák elnevezésé-
nek jóváhagyásáról Szováta 
városában;

189/21.12.2022 sz. Határo-
zat – a 2021/146 sz. Határozat 
módosításának jóváhagyásáról, 
amely a város utcáinak övezeti 
kiosztására vonatkozik;

190/21.12.2022 sz. Határo-
zat – „Vízellátó és háztartási 
szennyvízhálózat bővítése 
Szováta városban, József At-
tila utcában, Maros megyé-
ben” című beruházás műszaki 
dokumentációjának illetve 
aktualizált műszaki-gazdasági 
mutatóinak jóváhagyásáról;

191/21.12.2022 sz. Határo-
zat –„Vízellátó és háztartási 
szennyvízhálózat bővítése 
Szováta városban, Mező 
utcában és a Hosszú utca 
4 mellékutcájában, Maros 
megyében” című beruházás 
műszaki dokumentációjának 

illetve aktualizált műszaki-
gazdasági mutatóinak 
jóváhagyásáról;

192/21.12.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város területén 
található ingatlanok értékelési 
jelentésének jóváhagyásáról;

193/21.12.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város 2022. évi 
költségvetéséből kezelt és fi-
nanszírozott szociális szolgálta-
tásokról szóló évi cselekvési terv 
elfogadásáról;

194/21.12.2022 sz. Ha-
tározat – a helyi érdekű cse-
levések vagy munkák tervének 
jóváhagyásáról a minimális ga-
rantált jövedelemre vonatkozó 
416/2001-es törvény szerint 
2022-es évre;

195/21.12.2022 sz. Határozat 
–  2022/169 számú Határozat 
módosításának jóváhagyásáról;

19621.12.2022 sz. Ha-
tározat – 2022/170 számú 
Határozat módosításának 
jóváhagyásáról;

197/21.12.2022 sz. Határo-
zat – 2022/340 számú, a he-
lyi költségvetés módosítására 

vonatkozó polgármesteri ren-
delet jóváhagyásáról;

198/21.12.2022 sz. Határo-
zat – Szováta Város helyi költ-
ségvetésének módosításáról a 
2022-es évre;

199/21.12.2022 sz. Határo-
zat  – “Szováta-Nyárád kórház 
járóbeteg-ellátási osztály in-
frastruktúrájának fejlesztése” 
című beruházás megvaló-
síthatósági tanulmányának il-
letve műszaki-gazdasági mu-
tatóinak jóváhagyásáról;

200/21.12.2022 sz. Ha-
tározat – 2016/36 sz. Ha-
tározat módosításának 
jóváhagyásáról, amely 
Szováta Város Helyi Tanácsa 
képviselőinek kinevezéséről 
a Szováta-Nyárád kórház 
vezetőtanácsába;

 201/21.12.2022 sz. Ha-
tározat – a Közüzemek által 
végzett beruházási munkák 
jegyzékének jóváhagyásáról;

202/21.12.2022 sz. Határo-
zat – a helyi adók és illetékek 
megállapításáról, a 2023-as 
évre;



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro
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Hotărârile Consiliului Local
HOTĂRÂRE NR. 

181/08.12.2022 – cu privire la 
validarea mandatului de con-
silier local a domnului Ötvös 
Sándor;

HOTĂRÂRE NR. 
182/08.12.2022 – privind par-
ticiparea Orașului Sovata la 
implementarea proiectului din 
Investiția I.4 „Implementarea a 
3.000 km de trasee cicloturistice 
la nivel național” finanțat din 
PNRR, Componenta 11 – Tu-
rism și cultură;

HOTĂRÂRE NR. 
183/08.12.2022 – cu priv-
ire la aprobarea Dispoziţiei 
Primarului Oraşului Sovata 
nr.335/06.12.2022, privind 
rectificarea Bugetului Local al 
Oraşului Sovata pe anul 2022;

HOTĂRÂRE NR. 
184/08.12.2022 – cu privire la 
aprobarea rectificării Bugetu-
lui Local al Orașului Sovata, pe 
anul 2022;

HOTĂRÂRE NR. 
185/08.12.2022 – cu privire la 
aprobarea cumpărării directe a 
proprietății imobiliare - teren 
intravilan, situat în Sovata, str. 
Răchitei,  județul Mureș;

HOTĂRÂRE NR. 
186/21.12.2022 – cu pri-
vire la modificarea H.C.L. 
nr.4/16.11.2020  privind 
alegerea membrilor comisiilor 
de specialitate al Consiliului Lo-

cal al Orașului Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 

187/21.12.2022 – privind apro-
barea decontării cheltuielilor de 
deplasare a cadrelor didactice 
din cadrul Liceului Tehnologic 
„Domokos Kázmér” şi Şcoala 
Gimnazială „S.Illyés Lajos” So-
vata;

HOTĂRÂRE NR. 
188/21.12.2022 – privind 
atribuirea de denumiri unor 
străzi noi din oraşul Sovata, 
judeţul Mureş;

HOTĂRÂRE NR. 
189/21.12.2022 – cu privire 
la modificarea și completarea 
H.C.L. nr.146/25.11.2021 priv-
ind aprobarea zonării străzilor 
din Orașul Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 
190/21.12.2022 – cu privire la 
aprobarea documentației tehni-
co-economice pentru investiția 
„Extindere rețea de apă și ca-
nalizare menajeră, strada József 
Attila, Oraș Sovata, județul 
Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 
191/21.12.2022 – cu privire la 
aprobarea documentației tehni-
co-economice pentru investiția 
„Construire rețea de apă și ca-
nalizare menajeră strada Câm-
pului și patru străzi laterale a 
str. Lungă, Oraș Sovata, județul 
Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 

192/21.12.2022 – cu privire la 
aprobarea Raportului de evalu-
are a unor imobile situate în 
Orașul Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 
193/21.12.2022 – privind apro-
barea Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale admin-
istrate şi finanţate din Bugetul 
Local al Orașului Sovata pentru 
anul 2023;

HOTĂRÂRE NR. 
194/21.12.2022 – cu privire 
la aprobarea Planului anual 
de acțiuni sau de lucrări de 
interes local, conform Legii 
nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat, pe anul 2023;

HOTĂRÂRE NR.  
195/21.12.2022 – cu priv-
ire la modificarea HCL nr. 
169/10.11.2022 privind apro-
barea documentației tehnice 
faza Proiect Tehnic de Execuție 
și a indicatorilor tehnico-eco-
nomici actualizați  pentru lu-
crarea “Extindere rețea de ali-
mentare cu apă și canalizare 
menajeră în Orașul Sovata, 
județul Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 
196/21.12.2022 – cu pri-
vire la modificarea H.C.L. 
nr.170/10.11.2022 privind im-
plementarea proiectului: „Ex-
tindere rețea de alimentare cu 
apă și canalizare menajeră în 
Orașul Sovata, județul Mureș”;

HOTĂRÂRE NR. 
197/21.12.2022 – cu priv-
ire la aprobarea Dispoziţiei 
Primarului Oraşului Sovata 
nr.340/19.12.2022, privind 
rectificarea Bugetului Local al 
Oraşului Sovata pe anul 2022;

HOTĂRÂRE NR. 
198/21.12.2022 – cu privire la 
aprobarea rectificării Bugetu-
lui Local al Orașului Sovata, pe 
anul 2022;

HOTĂRÂRE NR. 
199/21.12.2022 – cu privire 
la aprobarea documentației 
tehnice faza SF și a indicato-
rilor tehnico-economici pentru 
investiția “Dezvoltarea infra-
structurii Unității de Asistență 
Medicală Ambulatorie din 
cadrul Spitalului Sovata-Niraj”;

HOTĂRÂRE NR. 
200/21.12.2022 – cu privire 
la modificarea și completarea 
H.C.L. nr.36/2016 privind 
constituirea Consiliului de 
Administrație al Spitalului So-
vata-Niraj;

HOTĂRÂRE NR. 
201/21.12.2022 – cu privire 
la aprobarea listei lucrărilor 
de investiții executate de către 
S.C. Servicii Tehnice Comunale 
S.A., din fondul de investiții;

H O T Ă R Â R E 
nr.202/21.12.2022 – cu privire 
la stabilirea impozitelor şi tax-
elor locale, pe anul 2023;

Am început anul 2023 cu același impuls ca și în anul 2022

 La București, am semnat alte trei contracte de finanțare, în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Componenta 10 – Fondul local, 
aprobate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care vizează 
renovarea energetică a 2 blocuri de locuințe – blocurile din str. Principală nr.187 și 199 
respectiv asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel 
local. Valoarea contractelor, care vizează renovarea energetică a 2 blocuri de locuințe – blo-
curile din str. Principală nr.187 și 199, este de 8.089.822,23 lei. Valoarea contractului care are 
ca obiect asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete este de 
1.806.611,21 lei. Construirea de piste de biciclete încurajează excursiile, recreerea și trans-
portul ecologic, și în același timp oferă posibilitate pentru locuitorii orașului, indiferent de 
vârstă, de a ajunge cu bicicleta la diverse obiective, evitând arterele de trafic aglomerate.

Fülöp László Zsolt, primar
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Közérdekű változások az adózás terén

Egyik legfontosabb változás, hogy nőtt a bruttó minimálbér. 
Január elseje után, tehát a januári munkabérekkel kezdődően, 
ennek mértéke 
havi 3000 RON. 
Ez az emelés több 
mint kétmillió 
m u n k a v á l l a l ó t 
érint.  Ugyanak-
kor abban a két 
kategóriában, ahol 
speciális minimál-
bér van érvény-
ben, vagyis az 
építőiparban és 
az élelmiszeripar-
ban, a minimálbér 
mértéke havi 4000 
RON-ra változik. 
Ahhoz, hogy a 
speciális minimál-
bér által biztosított 
kedvezményeket a munkavállalók és a munkaadók igénybe 
vehessék, a cég forgalmának legalább 80 %-a építőipari, illetve 
élelmiszeripari tevékenységből kell származzon. 

Alapesetben a 4000 RON mértékű speciális minimálbér 
levonásai kevesebbek, mint a 3000 RON mértékű általános 
bruttó minimálbéré, mert a munkavállalók kedvezmé-
nyeket kapnak az egészségügyi járulék, valamint a személyi 
jövedelemadó alóli mentességgel. Nyugdíjjárulékot viszont 
fizetniük kell. Abban az esetben, amennyiben a cég for-
galmának kevesebb, mint 80 %-a származik a kedvezmé-
nyezett tevékenységekből, akkor a munkavállalókat érintő 
levonások teljes mértékűek (nyugdíjjárulék, egészségügyi 
járulék és személyi jövedelemadó) és a nettó munkabér ke-
vesebb lesz. Ez kedvezőtlen a munkaadó számára is, mert 
egy nagyobb bruttó bérből köteles nagyobb levonásokat 
eszközölni és nagyobb összeget befizetni az államkasszába.  
A bevételi számlák ágazati tevékenység szerinti besorolása 
a CAEN-kódok (TEÁOR-kódok) alapján történik. Csak az 
engedélyezett tevékenységek jöhetnek szóba, amelyekre a 

munkaadó rendelkezik a Cégbíróság által kibocsátott enge-
déllyel (certificat constatator). 

Nemcsak a munkavállalók vagy a munkaadók szempontjából 
alapvetőek a változások, hanem az egyéni vállalkozókat is 
jelentős mértékben érintik. A minimálbér 12-szerese eddig is 
egy alapvető sarokszám volt, mert ez a határérték döntötte el, 
hogy az egyéni vállalkozásokból származó éves szintű bevé-
telek után kell-e nyugdíj-, illetve egészségügyi járulékot fizet-
ni. Idéntől ez a sarokszám 12 x 3000 RON, azaz 36000 RON 
lesz. Bizonyos esetekben ennek az összegnek a duplája is bírhat 
jelentőséggel (évi 72000 RON bevétel).

A minimálbér növekedésével az az összeg is növekszik, amely a 
hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásával, 
pontosabban en-
nek elmaradásával 
kapcsolódik össze. 
Ugyanis azoknál a 
vállalkozásoknál, ahol 
legalább 50 alkal-
mazott van, az alkal-
mazottak számának 
4 % -a hátrányos 
helyzetű kell, hogy 
legyen. Ahol ez nem 
valósul meg, ott a 
hiányzó munka-
helyek számával 
megegyező össze-
get köteles fizetni 
a munkaadó, min-

den ilyen helyre egy minimálbérnyi mértékben. 
A szellemi tulajdon értékesítéséből származó bevételeket is 

érinti az intézkedés. A tulajdonjogot birtokló személy az egyéni 
adóbevallása elkészítésekor nem indulhat ki kisebb összegből, 
mint a minimálbér 12-szerese. 

Azok az egyéni vállalkozók, akik átalányadót fizetnek (norme 
de venit), szintén érintettek a kérdésben, hiszen a 2023-ban 
érvényes normák mértéke is változik a minimálbér növekedése 
miatt. Megállapítható, hogy ezek jellemzően növekedő tenden-
ciát mutatnak.  

Statisztikai érdekesség, hogy 2023-ban a minimálbér 17,64 
%-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Csak 
bízni tudunk abban, hogy ez elég lesz az infláció növeke-
désének ellensúlyozására. Ellenkező esetben nem tudhat-
ja elérni azt a célt, hogy a munkavállalók életszínvonala 
növekedjen a minimálbér emelése által, holott ez kellene, 
hogy legyen az egyik fő szempont. 

Amint a kormányzat már a múlt év vé-
gén jelezte, az új év jelentős változásokat 
hozott nemcsak a vállalkozások, de a 
személyi jövedelemadó és a fizikai sze-
mélyek adózása vonatkozásában is.

Fekete Árpád Zsombor, közgazdász
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Belátható időn belül Szovátának főtere lesz!

Az önkormányzat 
átadta december-
ben a kivitelező 
cégnek a területet és 
a magába foglaló régi 
iskolaműhelyt, amely 
a kulturális központ 
és park megépítését 
vállalta. 

Munkálatok a halottasház körül
Hamarosan elkészül a város lélekharangja, emellett zajlik 

a temetőház tetőszerkezetének javítása is. A ravatalozó mel-
letti haranglábat az Önkormányzat a vallási felekezetekkel 
egyeztetve építi meg. A temetések alkalmával nem mindig van 
harangszó, amennyiben református vagy unitárius temetés 
zajlik, mivel a felekezetek templomai földrajzilag távol van-
nak a temetőtől. Ennek kiküszöbölésére épül meg a harang-
láb. A harang, amely az építménybe kerül 160 kilogrammos, 
díszítőelemei között fellelhető a város címere, jellegzetes motí-
vumai. Még hátra van az automatizálás, de néhány hónapon 
belül elkészül. Emellett zajlik a temetőház tetőszerkezetének 
javítása, a cserepek lecserélése. „2005-ben készült el az épület, 
azóta használjuk. Első perctől probléma volt ezzel a héjazattal, 
cseréppel, több ízben volt már javítva és forgatva, most azon-
ban teljesen új cserepeket fogunk elhelyezni a tetőszerkezeten.” 
- fogalmazott Fülöp László Zsolt, a város elöljárója. 

Farkas Júlia

A bővítéssel egy emelet is létrejön, amelyben egy multifunkcionális terem, valamint két nyitott 
terasz is található majd. A város főtere helyet ad Sánta Csaba szobrászművész, valamint Bocs-
kay Vince képzőművész alkotásainak is. Mindemellett lesz játszótér, csobogó, pihenőhelyek és 
parkoló. A főtér célja, hogy legyen egy hely, ahol az eseményeket méltóképp meg lehet szervezni, 
emellett a  szovátaiaknak a mindennapokban közösségi térként funkcionáljon. 

„Ez a projekt Szováta életében egy mérföldkő, ezzel igazán elnyerjük azt a városi jelleget, amivel 
eddig nem tudtunk büszkélkedni. Egy picit sajátos jellegű lesz, de városunk is sajátos jellegű. 
Mindezt úgy próbáljuk kialakítani, hogy nem bontunk el semmit, beékeljük épületeink közé, sőt 
az iskolaműhelyt – mint elhanyagolt épület – felújítjuk.” – fogalmazott Fülöp László Zsolt pol-
gármester. A kulturális központ és park kialakítását célzó pályázatot Szováta Város Önkormányzata 
2021 márciusában írta alá. A kivitelező a Moldocor R.T., Piatra Neamț-i cég, amelynek 2023 
végére be kell fejeznie az építkezést. A projekt az Országos Regionális Operatív Program keretén 
belül valósul meg, amely közel 13 millió lej finanszírozási alapot biztosít ehhez.  

Az épületnél jelenleg az 
alapozási munkálatokat zajla-
nak, a szalagalapok be van-
nak öntve, a bontás a végéhez 
közeledik. A létesítmény re-
konstruálásával és kiterjesz-
tésével a város egy közel 300 
férőhelyes előadótermet kap, 
amely egy 83 négyzetmé-
teres színpadra fog nézni. A 
megújult közösségi rendez-
vényhelyszín teljesen felsze-
relt lesz, legyen szó hangosító 
szobáról, férfi-női öltözőről, 
jelmeztárról, kelléktárról, 
mosdókról, előcsarnokról, 
stúdióteremről, egészségü-
gyi szobáról, minden meg-
található majd az épületben.            

Farkas Júlia

Fotó: Ábrahám Szilárd

Fotó: Ábrahám Szilárd



6 InspirálóSzovátai Hírmondó, 225. szám 2023. január

Kedves Olvasó, örömmel jelenthetem be, hogy ezennel állandósul az Inspiráló című rovatunk, melyben olyan szovátai 
kötődésű személyekkel beszélgetünk el, akik életük valamely területén példaértékűek lehetnek számunkra, akik inspirál-
hatják a mindenkori olvasót. 

Nem is választhattam volna megfelelőbb embert erre a célra, mint ennek az interjúnak az alanyát, Molnos Ferencet, aki 
városunk köztiszteletnek örvendő polgára, közösségeinek aktív és meghatározó alakja. Ez alkalommal főként az újság 
szerkesztéséről, művészi munkájáról kérdeztem őt. Kisgyermek korom óta ismerve őt, meggyőződve állíthatom, hogy 
fölöttébb inspiráló a munkássága. Ennek e cikk is jeles példája, ugyanis olyan témák fogalmazódnak meg benne, melyek 
gondolatébresztők lehetnek bárki számára. Egyúttal köszönetnyilvánítás is ez, ugyanis nem olvashatnák ezt a cikket, 
ha Ő nem dolgozott volna tizenhét és fél éven át kitartóan a Szovátai Hírmondón havonta informálva, szórakoztatva és 
elgondolkodtatva Szováta lakosságát.

– Hogyan alakult a Szovátai Hírmondó az évek során?
– Péter Ferenc polgármester úr első mandátuma alatt merült fel 

az ötlet, hogy újságot kell kiadni. 2000 után szakadozottan jelent 
meg, havilapként indították azzal a céllal, hogy az Önkormányzat 
tudja ismertetni tevékenységét a lakossággal. Egy hosszabb ki-
maradás után felmerült, hogy gazdát kellene keresni a lapnak, 
főszerkesztő személyében. Akkor engem valaki javasolt, ami 
őszintén meglepett, de elfogadtam, így 2005 augusztusában egyik 
pillanatról a másikra lapot kellett készítenem. Nem volt átmenet, 
beletanulás menetközben volt. Beledobtak a mélyvízbe, és akkor 
kellett megtanulni, hogy hogyan. Egy kis kutatást követően bele 
is vágtam Siklódi Zsolt grafikus művész segítségével. Zsolt sok 
tudás birtokosa volt, tudta hogyan kell elkészíteni nyomdára az 
újságot. Akkor még hagyományos nyomdával nyomták A3-as 
oldalakra. Az én feladatom az anyag előkészítése volt, amint ez 
megtörtént, jelentkeztem Zsoltnál, felvázoltam neki, ő számító-
gépen, mint tördelő programnak az ismerője, szemem láttára 
szerkesztette meg a képet, ami a fejemben élt. Sok segítséget 
kaptam ezzel kapcsolatosan, de valójában akkor tanulja meg az 
ember az új ismeretet, amikor neki kell csinálnia, a memóriában 
akkor marad meg, ha én végzem el. Onnan kezdve, hogy lett egy 
tördelő programom, szereztem egy fényképezőgépet is, akkor 
készültem úgy, hogy ha ott volt egy cikknek a terve a fejemben 
vagy egy eseményen, fotót is készítettem.

– Milyen fontosabb mérföldkövek voltak az újság életében? 
– Az első változás az volt, amikor nyomdaváltás történt. Siklódi 

Zsolt vásárolt nyomdagépet, ez már teljesen más technológiát kért, 
itt jött a méretváltás is A4-es oldalakra, ami merőben más szerkesz-
tést kíván. Így ez meghatározza a gondolkodást, hogy mi kerüljön 
rá. A terjedelemben nem változtattunk, mert A3-ban 8 oldalon 
jelent meg az újság, az A4-ben 16 oldalon. Az újságot persze ki 
kellett találni, onnan kezdve, hogy átvettem, átalakult, más lett a 
szerkezete az újságnak, fejléceket kellett kitalálni meg arculatot. Az 
arculatot Siklódi Zsolt grafikus tervezte meg. A színes nyomtatás is 
fontos lépés volt, ám ezt jóval később sikerült megvalósítani. 

–  Kezdetektől egyedül szerkesztette az újságot?
–  Állandó segéderőm sokáig nem volt, alkalmanként írogat-

tak mások is bele, akiket meg tudtam nyerni, hogy írjanak. 
Mindig volt valami kulturális esemény, ehhez ragaszkodtam is, 
ez a Művelődés címet kapta. A történelmi vonatkozású témáknak 

A múlt emlékezete című rovatban adtam helyet. Az utolsó oldalon 
keresztrejtvények, viccek domináltak, úgy az a Szabadidő nevet 
kapta. Volt sportrovat is. Időközben rájöttem, hogy esetről-esetre 
ki kell találnom valami újat. A kulturális, a művelődés, a sport, a 
szabadidő minden lapszámban megvolt, az összes többi változó 
annak függvényében, hogy mivel jelentkeztek. Volt olyan, hogy 
leszámítva az önkormányzati határozatokat és az anyakönyvi 
adatokat, a lapnak minden mondatát én írtam. Egy idő után nem 
írtam oda a cikkek alá a szerzőt, csak a fontosabbak alá, néha 
teljes névvel, néha csak rövidítéssel.

– Biztosan volt olyan időszak, amikor nem volt annyi esemény, 
amiről cikket lehetett volna írni, de úgy is ki kellett tölteni az adott 
lapszámot. Hogyan lehet a semmiből vagy a semmiről is cikket írni?

-  Ilyen nincsen, mindig történik valami, és lehet írni. Annyi év 
újságírás és televíziózás során megtapasztaltam, hogy olyan nincs, 
hogy nincsen valami esemény, amiről műsort lehetne készíteni, 
vagy amiről cikket lehet írni. Csak azt meg kell keresni, meg kell 
látni. Nem egyszer volt, hogy az ember mintha véletlenszerűen 
látná meg, valamibe belebotlik, az elindítja a gondolatokat, elkezd 
írni róla, és születik a cikk. Ezt a fajta képességét az ember saját 
magában élesíteni tudja a gyakorlatban. A hírek és információk 
„levadászása” sosem volt elsődleges célom, inkább elmélkedő 
újságírónak tartom magam, semmint oknyomozó típusúnak.  
Erre nagyon jó példákat láttam, volt szerencsém olyan újságírónak 
a könyveit olvasni, akitől szerettem volna mindig is tanulni. Úgy 
érzem, hogy attitűdben van rokonság abban, ahogy ő és én látjuk 
a világot. Ez a fajta szemlélet az újság vezércikkében jelenik meg, 
amihez kezdetektől fogva ragaszkodtam. Megesett, hogy verset 
írtam. Nem versnek indult, vezércikknek indult, aztán vers lett 
belőle, volt olyan is, hogy elmaradt, de ritkán. 

– Ki az az ember, akitől mindig is szeretett volna tanulni?
–  Nagy név, és félek, hogy tévesen ítélik meg, amit én mon-

dok, azt hiszik, hogy hozzá mérem magam… nem mérem 
hozzá magam, csak tanulni szerettem volna tőle.

– Ki ez?
–  Márai Sándor. Márai Velencében éjszaka kiszállt a vonatból, 

és volt talán két óra várakozása a következő csatlakozásig; leírta 
az éjszakai Velencét úgy, ahogy senki. Az a Velence kép nem 
hasonlít senki máséhoz. Ő újságíróként is író volt. Ezt az írói 
jelleget szerettem volna az én újságírásomba is belevinni, hogy 

Tizenhét és fél év „lustálkodás” eredménye
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a beszámolók mögött valamiféle írói kvalitás is csillanjon meg 
benne. 

– Hogy tudja összeegyeztetni az összes tevékenységét, gondolok 
itt arra, hogy újságot szerkesztett, író-költő is, fest is, fényképez is, 
és a közéletben is nagyon fontos szerepeket vállalt? 

–  Van olyan, hogy felerősödik valamelyik és elhalványul egy 
másik, nem dobom el, csak már nem jut kellő energia rá. Ami hát-
térbe szorult az utóbbi időben, az a festés és az írás is. Azzal, hogy 
most felhagyok az újságírással, reménykedek, hogy több energia 
jut ezekre is. Bár két és fél éve nyugdíjas vagyok, de mindig azzal 
hitegetem magam, hogy majd, amikor igazán nyugdíjas leszek… 
Elkaptam sok évvel ezelőtt egy televíziós beszélgetés végét László 
Gyula professzorral, aki régész, történész, képzőművész, egyete-
mi tanár, könyveket írt. A fiatal műsorvezető utolsó kérdésénél 
kapcsoltam oda, aki megkérdezte a professzor úrtól, hogy hogy 
tudott ennyit alkotni. Ebből a kérdésből éreztem, hogy azelőtt 
elsorolhatták a nagy megvalósításait. El-
mosolyodott László Gyula, és azt mondta: 
„Úgy, hogy én alapvetően egy lusta ember 
vagyok.” Aztán jött a magyarázat: „Én, 
amikor ülök a széken, és nem csinálok sem-
mit, akkor találom ki ezeket a dolgokat.” 
Nagyon-nagyon tetszett ez nekem, s bár 
nem akarom hasonlítani magam László 
Gyulához sem, de ilyen értelemben én is 
alapvetően egy lusta ember vagyok. Amikor 
nem csinálok semmit, akkor találok ki ilyen meg 
olyan dolgokat. Megnyugodott, lecsendesült ál-
lapotban kalandoznak szépen el a gondola-
tok, és akkor jön az a bizonyos isteni gon-
dolat, a felismerés, hogy - ez így van, hogy 
nem jöttem rá már korábban. Én magam is 
így tapasztaltam, hogy a nem cselekvésben 
történik olyan szellemi tevékenység, ami 
érdekes is lesz, mások számára is. 

– Milyen a cikk útja az alapgondolattól a papírig?
–  Nem az vagyok, aki leül, és máris pereg ki belőlem. Egy 

pillanatban fogalmam nincs, hogy mit fogok írni… de onnan 
kezdve, hogy megszületik az első mondat, akkor az már meg-
szüli a másodikat, és így egyikről a másikra történik az építkezés. 
Képzőművészektől, soktól hallottam, hogy amikor a fejükben 
kész van a kép, akkor fognak neki festeni. Nekem soha nem volt 
kész kép a fejemben, nekem alakult a kép. Aztán később rájöttem, 
hogy legtöbb emberben nincs is kész kép, hanem menetközben 
alakul: hozzátesz valamit, az kér még valamit, aztán kezdenek 
működni a képnek a törvényszerűségei, ami kér egy újabb-újabb 
dolgot. Ugyanez az írásban is megnyilvánul. Valamit írtál, az kéri 
is mit írj tovább, nem írhatsz bármit hozzá, mivel mindennek ah-
hoz a bizonyos első mondathoz kell igazodnia. Mikor fehér a lap, 
még bármi jöhet rá. Az első mondat után már nem jöhet bármi. 
Király László fogalmazott gyönyörűen az alkotás gyötrelmeiről, 
hogy kell megküzdeni a fehér lappal. Azt mondta, hogy ha azt a 
csatát megnyered, már magad is költő vagy. 

–  Van olyan élménye, amely az alkotás folyamatához kapcsolódik, 
és nagyon határozottan él önben?

– Volt olyan, amikor hívtak, hogy igyunk egy sört, nagyon szíves-

en megittam volna, de nem, mert most fejemben van egy gondolat, 
és azt meg kell, hogy írjam. A kollégám elment sört inni, én meg 
írtam. Egy féloldalnyi kis frappáns szöveg volt, mikor a végére ju-
tottam, pontot tettem, és egy megelégedettségi érzés öntött el, hogy 
de jó, hogy én most nem mentem sört inni, ez akkor nem született 
volna meg. Abban a pillanatban villant egyet a képernyő, és elment 
az a szövegem, nem volt lementve. Átfutottam egy másik épületbe, 
ahol találtam egy számítógéphez sokkal jobban értő embert, meg-
kértem, hogy nézné meg, hogy lehet azt visszahozni. Átjött, de 
már tudta, hogy az nem fog visszajönni, ő nem tudja visszahozni. 
Elmegy, dühöngök-dühöngök, s egy hosszabb időszak után felvil-
lan bennem, hogy vajon nem lehetne ebből valamit visszahozni? A 
kezdő mondatra emlékeztem. Arra mindig emlékszem, hogy miből 
születik a mű, mindig egy kezdőmondat. Elkezdtem bepötyögni. 
Amikor a mondat háromnegyedénél voltam, már tudtam, hogy a 
második mondat így kezdődik. Befejeztem az első mondatot, rögtön 

mentettem, s kezdtem a második mondatot. 
Ahogy elkezdtem, már a vége is eszembe ju-
tott, de már megvolt a harmadik, s így szépen 
visszaírtam a teljes szövegemet, semmit előre 
nem láttam, csak félmondatnyi részek jutot-
tak eszembe, de ahogy haladtam előre, min-
dig egy annyi, és már javítást is végeztem, 
hogy az előbb azt a szót használtam, de talán 
jobb ez. Egy olyan jó tapasztalat lett belőle, 
felvillanyozódtam, hogy meg is érte, hogy így 
elment, mert én különben ezt a tapasztalatot 
nem értem volna meg, hogy emlékezetből, 
hogy tudok visszaidézni valamit. Mikor újat 
írok, akkor is téglákat rakok egymásra.

Villámkérdések:

–  Mi az újságírás legfontosabb szabálya?
–  Az újságírás legfontosabb szabálya az, ami az életnek a 

legfontosabb szabálya: légy önmagad! Ne próbálj más lenni: a 
szövegen jól érződik az, hogy őszinte vagy-e önmagadhoz, vagy 
pedig felvettél egy attitűdöt, éppen most eljátszol valamit. 

–  Hogy lehet, hogy az ember teljesen ön-azonos maradjon, 
amikor ír?

– Ha az életedben ön-azonos vagy, akkor az írásban sem nehéz.
–  Az elmúlt évek alatt ki volt az az ember vagy mi volt az az 

esemény, aki/ami nagyon mély benyomást hagyott?
– Még mielőtt én szerkesztettem volna a lapot, volt Józsa András 

tanár úrnak egy olyan sorozata, aminek az volt a címe, hogy A 
tó és a város. Az nekem nagyon tetszett, mert olyan megközelí-
tésben írt, ami nagyon megnyerő volt. Azt írta, hogy ahol most 
ez és ez van, ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt mi volt. Így lokalizálta 
a helyet. Adott esetben személyeknél is, kötődéseket hozott a 
múltból. Összekötötte az olvasót a témával. 

Ezen kívül, volt egy jó kezdeményezés, amire jó partner volt 
a városi főkertész, aki egy éven keresztül a következő hónapra 
írta meg, hogy mik a teendők a virágoskertben, a zöldséges- és 
gyümölcsöskertben.                                                

   Kiss Boglárka
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2022-2023-as tanévszerkezet

Mivel a 2022-2023-as tanév 5 modulra tagolódik, 
a karácsonyi vakációt követően az iskolákban a 3. 
modullal folytatódott az oktató-nevelő tevékenység. 
A téli vakáció időjárása nem kedvezett a téli sportok 
kedvelőinek, de sok diák reménykedik abban, hogy 
lehet még erre lehetőség a február 18-26. közötti 
síző vakációban. A februári szünidő után kezdődő 4. 
modul a húsvéti vakációig tart, amelyre április 8-18. 
között kerül sor. A tanév utolsó, 5. modulja június 
16-án ér véget, amikor nyári vakációra csengetnek 
ki a diákoknak. Az egyes iskolák Vezető tanácsa, 
tantestülete eldöntheti, hogy mikor szervezi az Iskola 
másként, illetve az újonnan bevezetett Zöld hetet. 
Ebben a tanévben az Iskola másként hét a Domokos 
Kázmér Technológiai Líceumban február 27 - már-
cius 3. között, míg a Zöld hét június 12-16. között 
kerül megszervezésre; az S. Illyés Lajos Általános 
Iskolában a diákok április 3-7. között részesülhetnek 
az Iskola másként élményeiben, a Zöld hét program-
jaiban pedig június 5-9. közötti időszakban. 

2023-2024-es beiskolázási tervek

Tanintézményeinkben már decemberben el kellett készül-
nie a 2023-2024-es tanév beiskolázási terveinek, amelyeket 
a Megyei Tanfelügyelőségnek szükséges jóváhagynia. Az S. 
Illyés Lajos Általános Iskolához tartozó bölcsőde 3 csoport-
ban tervezi fogadni a kisgyerekeket a következő tanévben 
is, míg az óvodában 10 csoportra van kilátás: 6 napközis-, 3 
déli-, 1 csoport Waldorf program szerint működve. Tervek 
szerint 3 Előkészítő osztályba iratkozhatnak majd az iskolát 
kezdő gyerekek. A lecsökkent gyereklétszám miatt, 2023 
szeptemberétől a Szakadáti Elemi Iskola diákjai a központi 
iskolában folytatják tanulmányaikat. A gyereklétszám 
Illyésmezőben is csökkenőben, ezért egy óvodai csopor-
tot és két összevont elemis osztályt terveznek. A Domokos 
Kázmér Technológiai Líceumban, egy Előkészítő osztály 
indul magyar tagozaton, 9. osztályba pedig a következő 
osztályokat tervezi az iskola vezetősége: 1 megosztott infor-
matika-természettudomány, 1 társadalomtudomány osztály, 
1 megosztott turisztika-kereskedelem szaklíceumi osztály, 
valamint 1-1 szakács és pincér szakiskolai osztály, amennyi-
ben lesz rá elegendő jelentkező. A román tagozat két elemis 
és egy összevont felső tagozatos osztállyal működik. 

Fejlesztési, beruházási tervek a 2023-as évre
Büszkén elmondhatjuk, hogy városunk tanintézményei folyamatosan törekednek arra, hogy mindenki számára hozzáférhető 

minőségi oktatást biztosítsanak az óvodások, iskolások számára. A minőségi oktatás feltétele a humánerőforráson, megfelelően 
képzett, elhivatott pedagógusokon túl az infrastrukturális fejlettség, felszereltség. Erről kérdeztem Dávid Katalin és Vass Ferencz 
iskolaigazgatóinkat.

Az S. Illyés Lajos Általános Iskola idei tervei között szere-
pel: takarékos világítótestek felszerelése, osztályterem ajtók 
cseréje, a főépület tetőszigetelése, az újonnan kialakí-
tott díszterem berendezése, fűtésrendszer korszerűsítése, 
játszóterek bővítése, csapadék elvezetésének megoldása, az 
Előkészítő osztályok épületének általános javítása, didakti-
kai eszközök, laborok korszerűsítése.

A Domokos Kázmér Technológiai Líceum főbb tervei a 
2023-as évre: a főépület külső felújítása, az általános iskolai 
osztályokhoz tartozó sportcsarnok tetőzetének javítása, a 
középiskolához tartozó tornaterem öltözők fölötti tetőzetének 
javítása, szaklaborok, iskolai bútorzat korszerűsítése. Termé-
szetesen, mindezek a kialakuló országos és helyi költségvetés 
függvényében tudnak majd megvalósulni.

Kiss Enikő
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Délutáni foglalkozások illyésmezei gyerekeknek
A gyerekeinknek szervezett programok befektetés közösségünk jövőjébe. A Pro Urbis Alapítvány alapítási célkitűzéseként 

járul hozzá közösségünk jövőjének építéséhez, és kezdeményezett az illyésmezei gyerekek számára egy program sorozatot, 
amelyet a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Újraindítási Program keretében támogatott. 

A program szakmai partnerei a Bernády K.E. tagszervezetei: 
a Szovátai Népi Játszóház és a Tücsökraj népi gyermekzenekar, 
helyszíne a Domokos Kázmér Líceum Illyésmezei Isko-
lája. Célcsoportja óvodás- és általános iskolás gyerekek. A 
szervezett programok nagy népszerűségnek örvendtek a 
résztvevők körében: október 21-én szüreti zenés-táncos-
mesés játszóházban vehetett részt 24 gyerek és szüleik, a 
Játszóház önkénteseinek vezetésével. A jó hangulathoz a 
Tücsökraj népi zenekar és Miklós Károly oktató biztosí-
totta az élőzenét. November 11-én az illyésmezei gyerekek 
egy 19 fős csoportja vett részt a Játszóház által szervezett 
Márton napi programokon, a felvonuláson, a tábortűz 
körüli közös éneklésen és az azt követő libazsíros kenyér 
lakomán. A nagyobb, 5-8 osztályos gyerekek bevonásával 
népi hangszer bemutatóra és a népzene oktatási program 
népszerűsítését célzó foglalkozásra került sor, a Tücsökraj 
haladó csoportjának és oktatójának bevonásával, december 5-én. A népzene iránt érdeklődő 17 ilyésmezei gyereket és a 
zenész gyerekeket a Mikulás is felkereste, és ajándékcsomaggal örvendeztette meg. December 14-én, ugyancsak a Játszóház 
önkénteseinek közreműködésével, adventi kézműves foglalkozás zajlott, filcből díszeket, méhviaszból gyertyát készíthettek 
az érdeklődő gyerekek. Ezúton is köszönjük a közreműködő pedagógusok segítségét. 

Kusztos Endre hagyatékának gondozása

Városunk néhai díszpolgára és nemzetközileg elis-
mert grafikusművésze közösségünkre hagyományoz-
ta életművét, melynek gondozását zászlajára tűzte a 
nevét viselő Képzőművészeti Egyesület is. 

A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett NUP-1 
program keretében erre támogatást is sikerült szerez-
ni, melyből 30 grafikai alkotás került restaurálásra, 
előkészítésre, keretezésre.

 Ezek mellett a művek megfelelő tárolására szolgáló 
egyéb eszközök beszerzésére (moduláris, többfélekép-
pen szerelhető teherbíró polcrendszer, egyedi rendelésű 
fiókos szekrény a bekeretezés előtt álló művek táro-
lására, illetve tároló és szállító ládák) is lehetőség nyílt.

Eszközbeszerzés és fejlesztés

A Bernády Egylet tevékenységének bővítése, fejlesztése 
céljából pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap NUP-
1-s pályázati kiírására. A beszerzésre kerülő eszközök köz-
vetlen és közvetett módon járulnak hozzá a település és a 
környék művelődési életének fejlesztéshez, annak alapját adó 
civil, önkéntes erőfeszítések hatékonyabb hasznosításához: 
laptop, videó vetítő és tartozékok, fényképezőgép tartozékok, 
mobiltelefon beszerzése. Mint teljesen önálló civil szervezet-
csoport számottevő arányban (90%) támogatásokból valósít-
ja meg célkitűzéseit. Általában ezek a források eszközbeszer-
zésre, beruházásra, tevékenységszervezésre egyáltalán nem 
vagy csak kis mértékben adnak lehetőséget. Ezért is bírt 
nagy jelentőséggel ez a program. Köszönet érte Magyaror-
szág kormányának! 

Kiss János
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A népi kultúra bűvöletében

Népi kultúra a Sirülők Néptáncegyüttes holdudvarában

Amint évekkel ezelőtt felismertük, szükség és helyi igény mutatkozott arra, hogy a Játszóház-
ban elkezdett hagyományőrző tevékenységeknek folytatása legyen a nagyobbacska gyerekek, 
fiatalok körében is. A Sirülők Néptáncegyüttesben 3 nemzedékben történt a néptáncokta-
tás 2022-ben, gazdagodva több tájegység táncával, a tájegységek néprajzi-földrajzi-történelmi 
múltjával, szokásvilágával, maradandó értékeivel, ugyanakkor közösségmegtartó- és személyi-
ségformáló élményekkel a próbák, táborok, fellépések, rendezvények során. Pályázati támoga-
tás segítségével sikerült bővíteni viselettárunkat is. A 2021-ben beindult népi hangszeroktatás 
azóta is nagy érdeklődésnek örvend. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen a régóta 
dédelgetett álom, a népzeneoktatás megvalósítása városkánkban több gyereket, szülőt vonzott a 
népzene, népi kultúra bűvöletébe. A csoport bővülése és vonós hangszerek beszerzése mellett a 
tavalyi évben sikerült egy cimbalmot is beszerezni önzetlen támogatók segítségével. A cimbalom 
hagyományosan jelen volt a sóvidéki népi zenekarokban, ezért láttuk fontosnak a hangszertárt 
ezzel is bővíteni. Ezáltal elindulhat a cimbalomoktatás is a Sóvidéken. A Játszóház és Sirülők 
Néptáncegyüttes közös szervezésében valósultak meg a 2022-es évi táncházas tevékenységek 
gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. Az élőzenés, tematikus vagy egy-egy saját szervezésű 
rendezvény, néptánctalálkozó keretében megvalósuló táncházakban a gyerekek, fiatalok megél-
hették a néptánc eredeti, életszerű szórakozási funkcióját, közösségformáló szerepét. A néptán-
cos, népzenei, táncházas programok támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csoóri 
Sándor Program keretében, Szováta Város Önkormányzata, valamint önzetlen szponzorok, vál-
lalkozók, lelkes szülők.

Néphagyományőrzés

A Szovátai Népi Játszóház 
2022-es évi programját, hagyo-
mányosan, a jeles napok és ün-
nepkörök mentén szervezte, a 
tevékenységek során különös 
hangsúlyt fektetve a sóvidéki 
néphagyományokra. A farsan-
gi, húsvéti, őszi, adventi jeles 
napok során az óvodás- és kisis-
kolás korú gyerekek betekintést 
nyerhettek helyi népszokásokba, 
népi gyermekjátékokat, tánc-
motívumokat sajátítottak el já-
tékosan, illetve kézműves tech-
nikákat – agyagozás, nemezelés, 
fonás-bogozás, tojásírás, bútor-
festés, gyertyakészítés, szalma 
felhasználás – próbálhattak ki 
saját kezűleg alkotott, haszná-
lati- és dísztárgyak elkészítése 
során. A nyári hagyományőrző 
táborok és népmesei keretbe 
szőtt jeles napok is rendkívüli 
érdeklődésnek örvendtek a 
gyerekek, fiatalok körében 
egyaránt. A hagyományőrző 
tevékenységeket támogatta a 
Bethlen Gábor Alap, az Erdé-
lyi Hagyományok Háza Alapít-
vány.

Kiss Enikő

A néphagyományok feltárása egyáltalán nem szűk szakmai ügy. Fontos feltétele ez a 
nemzeti, illetve nemzetiségi önismeretnek, létezésnek, az emberiség közös kulturális 
kincsestárához való méltó hozzájárulásnak.” (Kós Károly) A néphagyományok fel-
tárását, a népi kultúrába való belenevelődést tűzte ki célul a Szovátai Népi Játszóház 
és Sirülők Néptáncegyüttes, és teszik elhivatottan évek óta együttműködésben, a 
Bernády Közművelődési Egylet tagszervezeteiként. Olyan hagyományismereti 
területeken, mint: néptánc, népzene, népi gyermekjáték, népmese, népi 
kézművesség. 
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A magyar LÁNGelme
Irinyi János és a biztonsági gyufa 

Környezetünk telis-tele van különböző mechanizmusokkal, 
amelyek idővel a mindennapjaink részévé váltak. Azonban, ha 
jobban belegondolunk, sokszor fogalmunk sincs arról, hogy 
ezek a jelenségek hogyan és miként működnek, jönnek létre. 
Sci-fi címen induló rovatunk ezekre a kérdésekre keresi (és 
reméljük meg is találja) a választ. 

Napjainkban keresve sem talál az ember egyszerűbb, hét-
köznapibb eszközt a gyufánál. Bátran állíthatja az ember, hogy 
háztartásunk szerves részét képezi. Külsejét és működését sen-
kinek nem kell bemutatni, az viszont, hogy közel kétszáz évvel 
ezelőtt csak egy fejlesztés alatt álló, roppant veszélyes szerszám 
volt, kevésbé elterjedt információ.  

A gyufa őse, a tűzszerszám kovakőből, egy acéleszközből és 
egy taplóféleség szárított anyagszálából állt. Ha a surlót az acél-
hoz ütögették, a belőle kirepülő szikrák lángra lobbantották a 
gyúlékony taplóanyagot. Ezzel az eljárással egy pipa meggyújtása 
is nagy odafigyelést és ügyességet kívánt, akár hosszabb perceket is 
igénybe vett. Bár Kínában már a VI. században használtak kénnel 
átitatott fenyőfa pálcikákat tűzgyújtásra, a modern gyufa felta-
lálása csak a XIX. század elejére tehető. Neve eredetileg a német 
Zündholz szóból ered, ami magyar fordításban a gyújtófácska 
alakjáról rövidített megnevezés. Ősét, a mártógyufát, 1805-ben egy 
francia vegyész asszisztens, Jean Chancel kísérletezte ki először. A 
pálcák vége – kisebb kénsavas azbesztet tartalmazó edénybe 
merítve – gyulladt meg. Ugyan később ez tökéletesítve lett, 
használata így is roppant veszélyesnek bizonyult, és sosem 
került forgalomba. Az első dörzsgyufát csak 1827-ben egy an-
gol vegyész, John Walker találta fel. E kezdetleges találmánynak 
azonban több hibája is akadt: a gyufákhoz mellékelt dörzspapír 
segítségével nehezen, de siker esetén is robbanásszerűen gyul-
ladt meg. A láng nagysága kiszámíthatatlan volt, ráadásul elvisel-
hetetlen szaggal járt együtt. Ennek fejlesztése könnyebb gyul-
ladást eredményezett, és csökkentette a kellemetlen szagokat 
is, azonban a gyufaszálakat ezúttal légmentesen kellett tárolni 
a hozzáadott anyag gyúlékonysága miatt. A gyártó üzemek 
munkásai tömegesen kaptak foszformérgezést, és követtek el 
foszforral öngyilkosságot, így érthető tehát, hogy a primitív gyufák 
gyártását több városban is betiltották. 

1836-ban a mindössze tizenkilenc éves Irinyi János, még 
egyetemi hallgatóként, kísérletezni kezdett a gyufával. Kísér-
letei során rájött, hogy ha a fehérfoszfort, a korábbi feltalálótól 
eltérően, nem kálium-kloriddal, hanem ólom-dioxiddal keveri 
össze, a gyufa robbanásmentesen gyullad meg. Így találta fel a 
biztonsági gyufát, amelynek volt még egy nagy előnye: mivel 
nem tartalmazott ként, ezért a rettenetes szag sem kísérte többé 
a meggyújtását. Találmányát szabadalmaztatta, de később elad-
ta a szintén magyar származású Rómer István gyufa gyárosnak, 
és a kapott összegből külföldre ment tanulni. 

Irinyi gyufájának azonban még mindig volt egy hátránya: ez is 
tartalmazta az erősen mérgező fehérfoszfort. A biztonsági gyufa 

végleges, ma is használt változatát csak 1855-ben szabadalmaz-
tatta John Edvard Lundström svéd kémikus. Irinyi gyufájának 
azonban még mindig volt egy hátránya: ez is tartalmazta az 
erősen mérgező fehérfoszfort. A gyújtókeverék egy részét átvit-
ték a gyufásskatulya oldalán lévő dörzsfelületre, a fehérfoszfort 
pedig felváltották a tíz évvel korábban felfedezett veszélytelen 
vörösfoszforral. A gyártást már 1851-ben elindították, de a ko-
rábbinál magasabb előállítási költségek miatt a nagyközönség 
továbbra is az olcsóbb, de veszélyesebb fehérfoszforos gyufát 
vásárolta, így a foszformérgezéses esetek továbbra is nőttek Eu-
rópa-szerte. Végül az 1870-es évektől kezdve végleg betiltották a 
fehérfoszforos gyufa gyártását és kereskedelmét.

A fent elhangzott információk alapján, Irinyi Jánost a 
szélesebb közönség jóformán „csak” a biztonsági gyufa felta-
lálójaként ismeri, pedig jelentős elméleti munkásságot fejtett ki 
a vegytan területén. Az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc idején pedig jelentős szerepet játszott a honvédség 
tüzérségi fegyverekkel és lőporral való ellátásában. 

Emellett Magyarországon elsőként ismerte fel a műtrágyázás 
fontosságát, sőt mezőgazdasági gépek szerkesztésében is nagy 
szerepet vállalt.

(Források: Britannica Hungarica, Magyar Tudóslexikon, 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Wikipédia)

Kelemen Irénke
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Az utóbbi évekre visszatekintve bátran kijelenthetjük, hogy kisvárosunk sporttevékenységei fellendül-
tek, és egyre stabilabb tendenciát mutatnak. Ebben nagy szerepet vállal Szováta Város Önkormányzata és 
iskoláink is. Jelen cikkünkben a fókuszt az S. Illyés Lajos Általános Iskolára helyeztük.

A sportélet első lépcsőfoka
Fókuszban az S. Illyés Lajos Általános Iskola

A szovátai S. Illyés Lajos 
Általános Iskolát több mint 
50 éve alapították, mint ele-
mi osztályos tanintézményt, 
amely a fürdőtelepi Sándor 
János villában működött 
1971-ig. Ebben az évben 
költözött – akkor már, mint I-
VIII osztályos iskola – a jelen-
legi épületbe, ahol jelenleg 16 
osztályteremmel, könyvtár-
ral, informatika szakterem-
mel, újonnan kialakított dísz-
teremmel biztosítja a megfelelő 
oktatási feltételeket a diákok 
számára. 2006-ban vette fel 
a Sófalvi Illyés Lajos, Szováta 
Felső-fürdő megalapítójának 
és a Medve-tó első tulajdon-
osának nevét. A 2021-2022-es 
tanévtől az iskolához tartozik 
a 300 férőhelyes új városi 
Óvoda és bölcsőde. Az isko-
lához tornaterem és sport-
pálya is tartozik. 

Kisvárosunk sport-
tevékenységei közül talán 
a legfontosabb kiemelni a 
kézilabdát, amelyben isko-
láink csapataikkal számos 
sikert könyvelhettek el 
maguknak az évek során. 

A szovátai kézilabda az 
S. Illyés Lajos Általános Iskola sportéletének mondhatni 
meghatározó sportága. Timbus sporttanár neve bizonyára 
sokak számára ismerősen csenghet, hiszen az ő nevéhez 
köthető a kézilabda tanítása, magasabb szintre emelése és 
hagyománnyá válása. A kézilabda, mint sport és hagyományának 
lendülete ez után sem tűnt el. Az S. Illyés Lajos Általános 
Iskolában Kacsó Rozália sporttanár, aki mérhetetlen ked-
vességével, akaraterejével, kitartásával faragott igazi 

sportolókat a diákokból, míg a Domokos Kázmér Tech-
nológiai Líceumban Weisz Gheorghe szigorú nevelése és 
komoly sporttudása által lépett szintet a szovátai kézilabda. 
Bizonyára sokan nem tudják, de nem tekinthetünk el azon 
tényektől, hogy ezen idők alatt több sportoló is lehetőséget 
kapott arra, hogy tehetsége alapján sportiskolában tanul-
hasson tovább. Az ők tanításuk alatt a helyi Seniori kézilabda 
csapat a B divízióban az élen járt. 
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Az utóbbi években közös kezdeményezés alapján az alsó 
tagozatoknak is tanítanak kézilabdát, amely összevonja az első 
négy osztályt. Ők Weisz Cristian-Gabriel vezetésével sajátítják 
el a kézilabda fortélyait. Elmondása szerint, most az V-VIII 
osztályos tanulókat a líceumosokkal összevonva tanítják. En-
nek egyik fő oka az, hogy sokan már a líceumi éveiket nem 
Szovátán kezdik, hanem Székelyudvarhelyen vagy Marosvásár-
helyen, így a diákok száma csökken. Cristian az alsó tagozat 
tanulóit is aktívan bevonja a kézilabda világába. Azonban nekik 
még elsődlegesen az ugrást, futást, a labdával való koordinációs 
gyakorlatokat tanítja, mivel elmondása szerint, a legfőbb cél-
ja jó atlétát nevelni a diákból. Motiválásképpen barátságos 
mérkőzéseket is szoktak szervezni az alsó tagozatok számára, 
és ez pozitívan hat az edzéseken való részvételre is. A felsőbb 
tagozatoknak már komolyabb edzésterveik vannak, itt már 
konkrétan a kézilabda játék szabályait sajátítják el, heti két al-
kalommal. Bajnokságokon is gyakran vesznek részt, amelyeken 
sikeresen helyt is állnak. Legutóbb egy második és harmadik 
helyet szereztek az Euro zonális bajnokágon, ahol 6 megye 
kézilabdásai mérték össze erejüket. Tanulás szempontjából is 
nagyon fontosak ezek a bajnokságok, mivel olyan játékosok 
ellen mérik össze a tudásukat, akik magasabb szintű tudás 
birtokában állnak, és hivatalosan bejegyzett játékosok. Azon-
ban, hogy ez meg tudjon valósulni, szükség van támogatásra 
is, amelyben aktívan részt vesz Szováta Város Önkormányzata 
is, amely a szállításban és a sportlétesítmények biztosításában 
nyújt segédkezet, az Educatio S.I.L. Egyesület, a S.I.L. Általános 
Iskola, segítségével mezeket, teljes felszerelést biztosítanak a 
sportolók számára. Nélkülük nem tudna olajozottan működni 
eme sport, amely már oly rég óta része kisvárosunk életének. 

A kézilabda mellett azonban atlétikai sportok gyakorlására 
és tanulására is lehetőség van, amely szintén fellelhető a S.I.L 
Általános Iskola sporttevékenységei között. Ilyen például a 
pentatlon és a tetratlon, amelyek tanításában Fazakas Bíborka 
sporttanár is segédkezet nyújt. Az ő atlétikai tapasztalata és 
koordinálása segítségével a diákok helyes irányba fejlődhetnek 
e sportok terén, és fejleszthetik fizikai adottságaikat. A sport-
tanárok szerint ezekben a sportokban a S.I.L. diákjai sok kima-
gasló eredményt értek el. 

A S.I.L. Általános Iskola a jövőben sem hagy alább a sport-
tevékenységek folytatásából. A kézilabda mérkőzéseken és az 
atlétikán kívül februárban például egy fontos esemény dátumát 
tűzték ki, amely sok évre visszamenőleg nagy érdeklődésnek 
örvend, és ez nem más, mint a sítábor, amelyre február 17-
27. között, a bogdani sípályán kerül sor. Elmondhatjuk tehát, 
hogy Szováta Város Önkormányzata és tanintézményei min-
dent megtesznek azért, hogy a sportélet még jobb legyen, és 
ne vesszen el a sportok varázsa a fiatalok szemében. Azon-
ban, akik nem sportcentrikusak, azoknak lehetőség van 
hagyományőrzés céljából néptáncot is tanulni, diákkórusok-
ban részt venni. A sport nagyon fontos az egészségünk megőrzése, 
a betegségek megelőzése és az elhízás elkerülése érdekében. A 
rendszeresen végzett testedzés már gyermekkorban is nagyon 
fontos, hiszen a növekedésben lévő szervezet számára, az izmok, 
csontok és az egészséges idegrendszer fejlődéséhez is elengedhe-
tetlen. Mint mondani szokták: ép testben ép lélek!                   

Koszta Csaba 

Taekwondo eredmények még 2022-ből

A Szovátai Sport Klub Egyesület Taekwondo 
W.T Sasok Szakosztálya is részt vett a Román 
Taekwondo.W.T. Szövetség által Szászsebesen 
megrendezte Román Kupán november 19-én. 
Tóth Zalán József küzdésben B kategória gyerek 
-25 kilogrammos csoportban harmadik helyet 
szerezte meg, gyorsrúgásban pedig első helyezést 
ért el. Turdean Claudiu A kategoriában ifjúsági 
-72 kilogrammos csoportban a dobogó harmadik 
fokára állt fel a nap végén. Ugyancsak ebben a 
hónapban Magyarországon megrendezésre került 
a Magyar Taekwondo W.T Országos formagya-
korlat verseny a Dunaharaszti Sportcsarnokban, 
ahol a szovátai sportolók Máté Miklós vezető 
edző és Kiss István oktató felkészítésével vettek 
részt. 

Eredmények: Máté Miklós Máster A kategória 
harmadik helyezés, Szőcs Anasztázia felnőtt A 
kategóriában harmadik helyezés, Dósa Benedek 
Kadet A kategória harmadik helyezés. A vezető 
edző ezúton is köszöni a szülők hozzáállását és a 
helyi önkormányzat támogatását. 

Máté Miklós
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Szövegelő-szerdák Szovátán

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren 
is túl, a Parajdi út végén, egy hatalmas sö-
tétzöld kapu mögött, megtalálható most is 
Ferkó kávézója. Maksai Ferenc – minden hozzá 
betérő ember barátja, Ferkó – 2021-ben indítot-
ta el a kis kávézóját. A hely rengeteg mosolygós 
emléknek ad otthont, nagyon sok kacagást hal-
lottak már a falak, de nem záródnak be a kapuk 
a megoldásra váró nagy problémák előtt sem.

Fiatalosságot áraszt a berendezés és a kiszolgálás mellett az 
újító hozzáállás, a programok, ötletek. Ilyen a kávézó külső fa-
lára kifüggesztett hatalmas parafatábla, ahová bárki felírhatja 
életbölcsességeit, vicceit, a napja kedvenc eseményét, de fontos 
dátumok is felkerültek a hatalmas üzenőfalra, melynek tartalma 
minden nappal egyre bővül. A hely otthont ad különböző társas 
esteknek, mint a csocsó, darts, vagy activity, de hallhattuk már 
Bakó Tihamért is zenélni itt. 

2022. december 2-án kulturális eseménynek adott otthont 
a Parajdi úti kis kávézó. A Duma-papír-olló nevet viselő ren-
dezvény, egy szövegelős-verselős-dumálós esemény volt, egy 
kő-papír-olló bajnoksággal egybefűzve. A szovátai fiatalok egy 
kis emelvényen felolvashatták, elmondhatták saját szerzemé-
nyüket, kedvenc verseiket, viszont szerencsére nem fulladt 
komolykodó klasszikus irodalomórába az este. Helyet kaptak 
szerelmes szövegek, mélyen elgondolkodtató sorok, együtt 
gondolkoztunk arról, hogy mi is az irodalom, amiben Hervay 
Gizella segítségét kértük, valamint az Előszó című versét. El-
hangzott Dékány Dávid Az Asztronauta című szövege, majd a 
klasszikusok után Portik Tamás és Jakab Arnold saját szövege-
ket adtak elő. Később stand up comedy válogatást hallhattunk, 
és egy igazi szószóló kacagtatta könnyesre a termet. 

Az esemény nem volt egyedülálló, egy Szövegelő-szerda ne-
vet viselő program előzte meg, és a tervek szerint számíthatunk 
még folytatásra. Megkérdeztem Ferkót arról, hogy miért in-
dította el a kávézóját, és honnan jönnek a fiatalos események 
ötletei. 

„2021 februárjában sikerült elindítanom a vállalkozásom, 
ami már gyerekkorom óta foglalkoztatott. A szüleim is ezzel 
foglalkoztak, és nagyon megtetszett, az ők segítségükkel sikerült 
megvalósítani a célom. A barátaimmal találtuk ki az eseményt, 
amiről azt gondoltuk, hogy összehozhatja a fiatalokat és minket 
is egyaránt. Ez volt a legfőbb célja a szövegelő-szerdának, hogy 
közelebb hozzuk a vendégeinket, kiszakadjanak a minden-
napokból és mindenki elmondhassa a gondolatait.” 

Ferkó azt is elmondta, hogy havi rendszerességűvé igyekeznek 
tenni a Szövegelő-szerda típusú eseményeket, de lehet számíta-
ni a jövőben is csocsó- és fifa-bajnokságokra, karaoké-estekre, 
valamint nyitott a vendégek ötleteire is, és lehetőség szerint ig-
yekeznek megvalósítani minden jó hangulatú kulturális progra-

mot, társas estet, amelyek összehozzák a szovátai fiatalságot.
A magam és a barátaim nevében is köszönöm Ferkónak, 

hogy ilyen módon is foglalkozik a vendégeivel. A tudjuk-mi-
lyen-vírus óta az a szomorú tapasztalatom, hogy egyszerűen 
elfelejtettük, hogy társas lények vagyunk. Nem találkozunk a 
barátokkal, inkább otthonról, online felületeken megbeszéljük 
a kötelezőket, és lassan (de biztosan) elfelejtjük, hogy milyen 
érzés nyolcan összeülni egy asztalhoz egy este, mindenkinek 
odaköszönni a szomszéd asztalnál, végül együtt sétálni haza, 
és órákat beszélgetni még a kapuban. Szovátai fiatalként úgy 
érzem, sokkal kevesebb ennyire jó hangulatú hely van, ahova 
szívesen beülök a barátaimmal egy kávéra, mint régen. Fer-
kónál viszont mindig kapunk egy mosolyt, és láthatjuk, hogy 
egyre több kezdeményezés van arra, hogy minőségi időt tud-
junk együtt tölteni, kicsik, nagyok, fiatalok és idősek is eg-
yaránt. Lehetőséget kapunk, hogy egy olyan környezetben és 
eseményen ismerjük meg egymást igazán, amely valamilyen 
igazi értéket nyújt nekünk. 

Irodalmat kedvelő fiatalként hatalmas öröm volt látni az ar-
cokat a Ferkónál rendezett eseményeken. Olyan emberek arcát, 
akik kijelentették: „az irodalom nem nekik való”. Hatalmas ta-
nulság volt az az este számomra, és rájöttem, hogy igaz, amit 
Hervay Gizella írt: „Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de 
nem talált, amire szüksége van, [...] csak meg kell tanulnunk az 
ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. [...] Felesleges és 
nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi szeretünk, 
ezzel csak megütjük...”. Mindenki szeretheti az irodalmat, csak 
meg kell találni azokat a szövegeket, amelyek mélyen megé-
rinthetik, és soha többé nem fogja úgy gondolni, hogy „az 
irodalom nem neki való”.

Hálás vagyok ezért az eseménysorozatért és a kávézóért is, és 
úgy gondolom, hogy egyfajta kötelességünk támogatni az ilyen 
fiatalos kisvállalkozásokat és ötleteket. Sok sikert, sok jó iroda-
lom- és kultúrestet és sok gyümölcsöző ötletet kívánok Ferkónak! 

Szász Bernadett
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Petőfi 200.

Született 1823. január 23-án, mint Petrovics, meghalt, 
mint Petőfi, 26 évet élt, és mégis a magyar költészet egyik 
legkiemelkedőbb alakja.  Közel 1000 iromány jellemzi költésze-
tét, amiből kb. 850 hátra maradt az utókorra, mindezek mel-
lett forradalmár és nemzeti hős. Számos költeménye minden 
korosztály számára ismert, tájköltészetében a puszta dominál, 
korstílusa a romantika. 1846-ban irodalmi társaságot szervez, 
majd az 1848-as forradalombéli „márciusi ifjak” egyik méltó 
vezetője. Részt vett a szabadságharc küzdelmeiben, ez azonban 
az életét követelte, hiszen 1849. július 31-én, a segesvári csatát 
követően elhunyt. 

Nem csak művei, emléke is örök marad, születésének bicen-
tenáriuma alkalmából a magyar Országgyűlés 2022. szeptem-
ber 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakot, Petőfi Sándor-
emlékévvé nyilvánította.

Bár a kezdeményezés magyarországi, számos erdélyi 
önkormányzat, oktatási- és kulturális intézmény csatlakozik 
az emlékévhez rendezvényekkel, közösségépítő programokkal. 
A szovátai lakosok által oly kedvelt Maros Művészegyüttes 
például több ízben adja elő a 27 részből álló elbeszélő 
költeményt, a János Vitézt. 

„János vitéz története igazi mese arról, hogyan is lehet az 
árva fiúból Tündérország királya. Kukorica Jancsi hihetet-
len kalandokkal teli utazásán rablókkal, óriásokkal csatázik, 
megmenti a francia király lányát, és végül visszakapja a leg-
nagyobb ajándékot, amire csak vágyik, szeretett Iluskáját.” 
– olvasható a Barabási Attila Csaba igazgató irányítása alatt 
működő csapat felhívásban. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum az emlékév alkalmával tematikus 
múzeumbuszt bocsátott útjára, amelyet Magyarország egész 
területén, valamint határaikon túl is minél szélesebb körhöz 
szeretne eljuttatni. A kiállítás képzeletbeli utazásra hívja a lá-
togatót, aki felszállhat 1845-ben a gyorsszekérre Petőfi mellé, 
hogy a költő a “változó szerencse szekerén” felidézze múltjának 
meghatározó állomásait, és a közönséggel együtt fürkéssze 
jövőjét - olvasható a múzeum közleményében. A tárlat a 
haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuá-
lis kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből idézi meg az 
óriásköltő személyiségét, munkásságának ismert darabjait. A 
kiállítás címét adó “Átröpülök hosszában hazámon” mottó a 
Dalaim című vers részlete, amely nemcsak Petőfi utazás iránti 
szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem 
mindennapi jellegére is. A négykerekű várhatóan Erdélyben is 
látható lesz a bicentenáriumi év során. 

Úton a Petőfi busz

Jakab Arnold



Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A napszámos, napszámosné

Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Jár nagy léptekkel föl s alá

A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;

Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,

S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;

Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Hát a cigány?… vacog foga

A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,

Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Petőfi Sándor: Téli világ
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Felhívás!

Kedves helyiek, kedves Szovátán tanuló iskolások, 
most hozzátok szólunk! Januártól állandó irodalmi ro-
vatot fogunk működtetni az újságban, amihez a ti segít-
ségetekre is nagy szükségünk van. Amennyiben szerettek 
fogalmazni, rímekben gondolkodni, kreatív szövegeket 
megalkotni, akkor ez most egy jó lehetőség számotokra. 
Ha van olyan írásotok, amit szívesen megosztanátok 
másokkal, akkor ne habozzatok, küldjétek el nekünk! 
Legyen az próza vagy líra, mi bármit szívesen fogadunk. 
Az egyetlen kritérium az, hogy saját alkotás legyen. Név-
vel és név nélkül is elküldhetitek azokat.  A legjobbakat, 
természetesen, megjelenítjük az újságban, amit majd a 
szülők, nagyszülők, barátok és rokonok is látni fognak. 
Az írásokat a Szovátai Hírmondó Facebook oldalán, 
privát üzenetben várjuk. 
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