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Városi arculatot kaphat a „falurész”
Főtérrel, kultúrközponttal és nyári színházzal gazdagodhat Szováta

S Z UC H E R E RV I N

„Telkeket vásároltunk a polgár-
mesteri hivatal mögött, épületeket 
bontunk le, az egykori, romos álla-
potban lévő iskolaműhelyt felújít-
juk, kiegészítjük, ötszáz férőhelyes 
rendezvényteremmé alakítjuk, a 
városházát kibővítjük, parkosítunk, 
játszóteret, nyitott színpadot létesí-
tünk, és így nemcsak központunk, 
hanem egy kisebb főterünk is lesz” 
– sorolja a teendőket a város elöljá-
rója, Fülöp László. 

Merész és látványos elképzelés

A polgármester derűlátó: pályázat 
révén 12 millió lejt sikerült szerezni 
a merész és látványos projektre. A 
városháza épületének homlokzatát 
és belsejét már sikerült önerőből fel-
újítani, idén a tornácot korszerűsíte-
nék és bővítenék egy kisebb résszel. 
Ezek után újabb épületszárnnyal 
egészítenék ki a polgármesteri hi-
vatalt, és elkezdenék a valamikori 
iskolaműhely bontását is. Amint a 
polgármester fejtegeti, szakaszon-
ként dolgoznának, de úgy, hogy a 
munkálatok lehetőleg ne nyúljanak 
három évnél hosszabbra. Nemcsak 
a főtér, hanem a multifunkcioná-
lis rendezvényterem is lendítene 
Szovátán. Ugyanis a lakosság és a 
település egyre pezsgőbb társadal-
mi-művelődési élete kinőtte a rend-
be tett Domokos Kázmér kultúrott-
hont, ugyanakkor ott egy nyári 
színpad is létesülne. Az önkormány-
zat parkosítaná a városházával sré-

gen szemben, a Fekete Medve Szálló 
melletti üres telket is.

Hatvan év után újra lesz 
nyári színház

Az önkormányzat másik nagyléleg-
zetű projektje a fürdőtelepre terve-

zett nyári színház. Az ötszáz férő-
helyes amfi teátrumra még 2017-ben 
aláírták az európai uniós fi nanszíro-
zási szerződést, az első kapavágást 

azonban leghamarabb ősszel tudják 
megejteni. A telepi, célszerűen rég 
nem használt moziépület mögötti 
területen kialakítandó amfi teátrum 
építését is bontással kezdik. Ennek 
áldozata az önkormányzat tulajdo-
nában álló, romosodó Bercsényi-vil-
la, amelyben fürdővendég már évti-

zedek óta nem fordult meg; legutóbb 
nehéz sorsú helyi családok húzód-
tak meg az egyemeletes épületben.

A fürdővendégek szórakoztatá-

sára az utóbbi esztendőkben a Pe-
tőfi  park és annak hátsó részében 
felállított színpad szolgált. Szinte 
napi rendszerességgel léptek fel 
előadóművészek, énekesek, tánco-
sok. Az önkormányzat által kínált 
kulturális-szórakoztató programok 
oly népszerűvé váltak, hogy hama-
rosan kiderült: túl kicsi a park befo-
gadóképessége, amelynek padjaira 
már jóval az előadások kezdete előtt 
kiültek az idősebbek és kisgyerekes 
családok. A szabadtéri színpadnak 
és a nyári programoknak – ame-

lyekre a pályázat értelmében szin-
tén ingyenes lesz a belépés – Szová-
tán mintegy százéves hagyományuk 
van. A 20. század elején a 45-ös villa 
alagsorában volt egy kisebb előadó-
terem, ahol az úri fürdővendégek 
egymást szórakoztatták irodalmi, 
zenés estjeikkel. A színművész vi-
lág legkiemelkedőbb személyisége, 
akinek Szováta az édesvizű forrását 
köszönheti, Jászai Mari, a budapesti 
Nemzeti Színház ünnepelt színész-
nője volt. Az ötvenes éveiben járó 
tragika 1905 és 1907 között töltötte 
nyarait a fürdőn, ahol eldöntötte, 
hogy valamilyen formában segít 
vendéglátóinak. A Szovátára láto-
gató vendégseregből toborzott tár-
saival együtt estélyeket, bálokat, 
előadásokat rendezett, és annak 
2400 koronás bevételét egy csorgó 
kiépítésére ajánlotta fel. Tiszteletére 
a hatóságok Mária-forrásnak nevez-
ték el a ma is bővízű kutat.

Mozi mint lehetőség

A későbbiekben a telepen 
egy nyári színpad is épült, 
amelyre az idősebbek még 
emlékeznek. Fülöp László 
annak is örülne, ha akadna 
egy vállalkozó, aki fantáziát 
lát a mozi üzemeltetésében, 
és az épület nem árválkodna üre-
sen a fürdőtelep kellős közepén. A 
polgármester egy másik dédelgetett 
terve, hogy a Sóvidék több más te-
lepüléséhez hasonlóan, Szovátán 
is létesítsen egy rezesbandát, amely 
szezonban a fürdővendégeket, ün-
nepeken meg a helyi lakosságot szó-
rakoztatná. A közelben Parajdon, 
Alsó- és Felsősófalván, valamint 
Korondon gazdag múlttal rendelke-
ző zenekarok működnek – Szovátán 
Orosz-Pál József zenetanár segít-
ségével alapoznák meg a műfajt és 
annak iskoláját.

A romosodó Bercsényi-villa 
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A z érdekeltek kulturális rendez-
vényekre, vetélkedők, konfe-

renciák szervezésére, egyházi in-
gatlanok karbantartási és javítási 
munkálataira, sporteseményekre 
és versenyeken való részvételre igé-
nyelhetnek vissza nem térítendő tá-
mogatást. A kiírás kapcsán Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
kiemelte: „az idei szűkös költségve-
tés nem tette lehetővé, hogy növeljük 

a pályázati alapokat, de megpróbál-
tuk a tavalyi szinten tartani ezeket a 
támogatásokat. Idén 500 000 –
500 000 lejre lehet pályázni kulturá-
lis tevékenységekre, egyházi projek-
tekre, illetve sporttevékenységekre, 
továbbá 100 000 lej az ifj úsági tevé-
kenységekre szánt keret, és 800 000 
lejes keretet hagytunk jóvá a szociá-
lis projektek számára.”

A pályázóknak legkevesebb 10 
százalékos önrészt kell felvállalni-
uk minden projekt esetében. A pá-
lyázatokat  április 15-én lehet leadni 
a Maros Megyei Tanács iktatójában, 

eredményhirdetés május közepére 
várható. A pályázati kiírás, a kitöl-
tendő űrlapok és a pályázat mellé 
benyújtandó iratok listája elérhető 
a megyei tanács honlapján (www.
cjmures.ro).

Tavalyi mérleg

Az előző kiírás alkalmával az ifj ú-
sági szerveztek 18 sikeres pályá-
zatot nyújtottak be, és összesen 
100 000 lejes támogatást kaptak. Itt 
a legnagyobb összeg 8500 lej volt. 
Tavaly 218 olyan pályázat nyert, 
amelyet egyházközségek nyújtottak 
be, legtöbben 1500 lejes támogatást 
kaptak, de voltak 2500–3500 lejes 
vissza nem térítendő összegek is. A 
legnagyobb összeget, 8000 lejt a ma-
rosszentgyörgyi unitárius közösség 
kapta, gyülekezeti terem építésére. 

A sportegyesületek, klubok elsősor-
ban a különböző kiszállásokra kér-
tek és kaptak támogatást, hogy el 
tudják vinni sportolóikat versenyek-
re. Itt 217 000 lejt osztottak szét, a be-
nyújtott pályázatok száma 40 volt. A 
kiírás lehetővé teszi a sportolóknak, 
hogy egyénileg is pályáz-
zanak a felkészülés és a 
versenyek során felmerülő 
költségek lefedésére. Így 
tavaly 172 000 lejt osztottak 
szét élsportolóknak. Tavaly 
is,  akárcsak  idén, a szociá-
lis egyesületek kaptak jelentősebb 
támogatást, hiszen ők számos olyan 
szolgáltatást végeznek, amelyre az 
államnak nincs lehetősége. Har-
minchárom sikeres pályázat volt, a 
legnagyobb összeget, 100 000 lejt a 
gyulafehérvári Caritas kapta, idős-
gondozásra.

Szinten tartották a pályázatra szánt összegeket
• Idén is öt kategóriában hirdet pályázatot a Maros
megyei önkormányzat. A civil szervezetek, egyházak,
szociális szervezetek, ifjúsági és diákszervezetek,
sportolók és sportegyesületek összesen 2,4 millió lejre
pályázhatnak.

Nem szerveznek 
vizsgákat
Újabb, sokakat érintő szigo-
rítás lép érvénybe kedden 
a koronavírus terjedésének 
megfékezése érdekében hozott 
intézkedések részeként. A Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal 
tájékoztatása szerint 30 napra 
felfüggesztik a gépjárműve-
zetői engedély megszerzé-
séhez szükséges elméleti és 
gyakorlati vizsgákat. Emellett 
a Hargita Megyei Gépjárműve-
zetői Engedélyeket Kibocsátó 
és Járműbejegyzési Közszolgá-
lat (DRPCIV) munkaprogramja 
is módosul, ennek részleteiről 
a későbbiekben ígértek tájé-
koztatást. A szigorítás március 
17-étől számítva 30 napig 
marad érvényben.

• R ÖV I D E N

• 12 millió lejes beruházás révén városhoz illő főtérrel gazdagodhat Szováta úgyneve-
zett „falu része”, ahogyan a helyiek többsége még mindig nevezi az 1955 óta urbánus
település lakott részét. Ezzel egy időben a fürdőtelepen korszerű, ötszáz férőhelyes
nyári színpadot létesítenének. A városháza már idén nekilátna mindkét beruházásnak.


