
Szovátai tűzoltó találkozó 

Hét évvel ezelőtti első találkozásunk óta, évenként kölcsönösen meglátogatjuk a szovátai tűzoltó 

barátainkat, néha magán emberként is.  Ők, meghívásunkra -szintén évenként- vendégeink a” 

Berényi Napok”-on. Idén a Medve tó 137. születésnapjára kaptunk meghívást Péter Ferenc 

polgármester úrtól. Korábbi utazásaink alkalmával igyekeztünk megismerni a Székelyföld 

nevezetességeit. Felkerestük az elárasztott Bözödújfalu még vízből kikandikáló templom tornyának 

maradványait, a kőrispataki szalmakalap múzeumot, a parajdi sóbányát, Korondot, Farkaslakát, 

Szelykefürdőt, Fehéregyházát, Segesvárt, a Hargitán túl pedig a Gyilkos tavat és a Békás szorost. 

Hazafelé, az Aranyos völgyében autózva útba ejtettük Torockót, megcsodáltuk a Székely követ és a 

jellegzetes házakat. A gazdag program mellett kevesebb időnk maradt Szováta városára és a 

barátkozásra. Idén egy kis kitérő után – a tordai sóbánya megtekintése volt a programban – minden 

időnket Szovátán, a barátainkkal töltöttük. Leírhatatlan az a szeretet és szívélyes vendéglátás, amiben 

részünk volt. Az egyik fő esemény a szombati zenés ébresztő volt, amikor hintóban ülve, 

egyenruhába öltözött hagyományápoló huszárok és zenészek társaságában végig kocsikáztuk a várost 

és a délelőttöt. Hasonló élményben lehetett részük azoknak, akik a Sovata Hotel webkameráján 

keresztül, láthatták a lovas bemutatót a Medve tó partján, a körforgalomban. Az érdeklődők az alábbi 

címen láthatják a folyamatosan frissülő képeket Szováta gyöngyszeméről: www.jurnalul.ro WEBCAM-

Sovata.  

A sportpályán rendezték a hagyományos bográcsfőző versenyt, miközben a színpadon folyamatosan 

mentek a műsorok, késő estig. A színes, mozgalmas műsor Bikini koncerttel zárult. 

Vasárnap hintóval, ill. lóháton a Restád tető meghódítása szerepelt a programban. A majorháznál 

testközelből ismerhettük meg a pásztorok puritán - nem veszélytelen- életét. (A farkasok ugyanis 

kedvelik a bárányhúst.) Bepillantást nyerhettünk a juh és kecskesajt valamint orda készítés 

rejtelmeibe. Megismerhettük a biogazdálkodás lehetőségét, ihattunk a természet adta forrás vizéből. 

Érdekes volt megtapasztalni, miként hódítják vissza az „elvadult” természettől az értékes termőföldet 

és hogyan keletkeznek a dús legelők. Legemlékezetesebb kalandom, amikor egy Yamaha cross motor 

utasaként a Bekecs tetőn (1080 m.) újonnan épült kápolnát látogattuk meg barátommal, Szász 

Mózessel. Ő is az önzetlen, büszke építők egyike volt. Szándékuk szerint a kápolnát zarándok hellyé 

kívánják nyilvánítani, hasonlóan a Csíksomlyóihoz. Ez a terület a Küküllő- Maros- Nyárád mente 

találkozási pontján van, pazar kilátással az alatta elterülő völgyre. Mózes és munkatársai keze nyomát 

dicséri még a városközpontban található gólyafészek tartó, a Medve tó keleti partján az újjá épített 

napozó terasz és a só forrás fölé, idén épített tető, szintén a város központjában. 

Tartalmas, érdekes programban volt részünk. Egyre közelebb kerülve egymáshoz, sokkal jobban 

megismerhetjük az ő életformájukat, sajátos módszereiket a talpon maradáshoz és a hallatlan 

optimizmusukat. Ez a barátság már egyre inkább igényelné a gyakoribb találkozást. Sajnos a nagy 

távolság miatt ez nehezen valósítható meg. Ők igaz magyar emberek, nagyon sokat tanulhatunk 

tőlük. Mindenkinek ajánlom, aki még nem járt ott, látogasson el a Székelyföldre! Biztos vagyok 

benne, hogy aki ott egyszer megfordul, visszakívánkozik. 

Hálával gondolunk a szívélyes vendéglátóinkra és igyekszünk megfelelő színvonalon viszonozni, 

amikor Mezőberénybe jönnek.  
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