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Mert a szépség sem járhat egyedül

A fekete-fehér fotó számos alkalommal még
többet nyújthat, mint a színes változata, de
jelen esetben még csak meg sem közelítheti a
színest, és ez a kép csupán emlékeztető lehet
azok számára, akik mostanában a Géra parkot
átszelő sétányon óvatosan áthaladtak. Óvatosan, hogy a két oldalról a sétányra kihajló, egymást kereső rózsaágakban kárt ne tegyenek.
Ajánlom figyelmébe bárkinek, aki még nem
járt arra. Remélem, még egy ideig őrzik hervadatlanul szépségüket a buján terpeszkedő
bokrokon pompázó gyönyörű virágok.
Arra jártamban tapasztaltam, hogy akinek
nem volt futósan sürgős az útja, meg-megállt
bár néhány percre szemlélődni, s akkor már
– ha éppen nem volt már foglalt – le is ült a
rózsafolyamot megszakító díszes padra, mert
ennyi szépség láttán bizony le kell ülnie a nyitott szemmel járó embernek. Ha csak öt percre
is, tíz percre is, hogy csillapodjon egy kissé a
hirtelen gyorsabban kalapáló szíve, s hogy egészen el tudjon telni a csodás látvánnyal.
Bizony jó ott megpihenni, jólesik a rózsák
közt, a díszfák árnyékában üldögélni egy kicsit, s arra gondolni, „hadd rohanjon tovább
a világ villogó fényekkel, harsányan, zajongva,

Eddig bírta

cirkuszi felhajtással és zenebonával, az összes
elmaradhatatlan kellékével, ahogyan szokott,
de én már tudom, itt ülve tétlenül és várva,
hogy cikázó gondolataim is mellém üljenek,
tulajdonképpen nem maradok le semmiről, de
erről a harmóniáról, szépségről, nyugalomról,
békéről lemaradnék, ha én is megállás nélkül a
világgal futnék.”
De mert a szépség sem járhat egyedül, hozzá
rútság is csapódik, s az örömhöz majd mindig
keserűség is társul – ha nem több, csak annyi,
hogy múló ez a pillanat, ez is eltűnik, mint
ahogyan mi is egyszer odaleszünk –, itt is a
pad mögötti parkrészen az elmúlás szembeötlően mutatja magát: a talaj alatti sótömböt oldja a talajvíz, és időről időre megroskad a föld,
s ha beavatkozás nem történik, ott víznyelő
keletkezik. Volt már ilyen korábban is, akkor
feltöltötték földdel a növekvő krátert. A baj
most két helyen is jelentkezett, s egyik éppen
egy szépen kamaszodó nyírfa alatt, ami ennek
következtében a közeli kerítésre dőlt. Hátha
még megmenthető, s ha ott már nem, mert
ismétlődhet/ismétlődik a jelenség, de valahol
még hosszú élet várhat rá.
Molnos Ferenc

Majdhogynem fél évszázada ismertük egymást. Már
a kezdetektől viszonyunk
mondhatni haveri volt, tehát
játékban, csínyben szót értő,
de egymást is ugrató cimborák, pajtások voltunk. Akik
őt ismerték, tudják, hogy
majdnem minden helyzetben kapható volt erre, mert
nem nyughatott benne sosem a játékos gyermek.
Néhány évig egymás közelségében dolgoztunk. Napi
együttlétek során gyakran
tapasztalhattam játékos természetét. Szívesen beszálltunk egymás valamely kollégát érintő többfordulós
ugratásába, s jót mulattunk
a közös „sikeren”.
Ha éppen nem akadt kivel
mókázzunk, komoly képpel kérdeztem tőle:
– Bírta?
– Igen – mondta ő.
– Biztosan bírta? – forszíroztam én, hogy kétségem
ne legyen.
– Biztosan – mondta csendesen, de határozottan ő.
– Az jó! Nagyon jó, mert én
kétféle embert ismerek: aki
mindig bírta azt, ami számára kiszabatott, és aki bizony
nem bírta. De ki az, aki bírta?
– Hát én! – mosolygott,
mert kapiskálta, hová akarok kilyukadni.
– Igen, aki bírta, az a Birta,
ez vagy te. Aki meg nem
bírta, hát ő lehet a Birtalan.
Jól vette a lapot.
Tudom, jó cimbora, szívesen segítő jó ember, s munkáját jól végző munkatárs volt.
Sajnos, már múlt időben vagyok kénytelen beszélni róla.
Megbetegedett, sokat szenvedett, és korán elment. Előbb az
önkormányzattól nyugdíjba,
aztán nagyon hamar végleg.
Hát eddig bírta.
Legyen könnyű neki a föld!
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Fülöp László Zsolt
polgármester
fogadóórái:
– Kedd 11,00 órától;
Simon Ildikó
anyakönyvvezető
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Bejelentett újszülöttek: Lunka Norbert (szülei: Lunka Norbert és Lunka Erika); Marton Anna
(szülei: Marton Csaba és Marton Abigél Noémi); Farkas Bence (szülei: Farkas Zoltán és Farkas
Bernadett); Szilveszter Róbert (szülei: Szilveszter Róbert és Szilveszter-Kiss Hajnal); Siklódi Kristóf Levente (szülei: Siklódi Levente és Siklódi Ildikó);

Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: Todor Albert Attila (Tavasz utca 42 szám) – Monus Erzsébet Katalin
(Tölgyes utca 19 szám); Csortán István Imre (Fő út 187 A3/9) Tyopity Mária (Magyarország);
Fülöp Ferencz Huba (Petőfi Sándor lakótelep E3/11 szám) – Biró Tünde (Parajdi út 9 szám)

Boldog házasságot!
Elhunytak: Bokor Imre (sz. 1939) – Restád utca 25 szám, Parajdi Julianna (sz. 1940) – Géra
utca 38 szám; Pataki Margit (sz. 1964) – Parajdi út 39 szám; Lengyel Margit (sz. 1974) –
M. Eminescu lakótelep G1/33 szám; Nagy József (sz. 1955) – Petőfi Sándor lakótelep B/10
szám; Birta Dénes (sz. 1957) – Tavasz utca 81 szám; László Noémi Erzsébet (sz. 1984) –
Csíkszentdomokos; Mezőfi József (sz. 1947) – Május 1 utca 87 szám; Jánosi Ilona (sz. 1937)
– Hosszú utca 2/A szám;
Nyugodjanak békében!

kedési körülményeket biztosítson az önkormányzat ezen az útszakaszon is, még
egy munkálat maradt: egy új híd építése
Miután a Május 1 utcai aszfaltréteget összekötötték a régi rossz helyett a Patakmajor utca alsó
a Patakmajor utcaival, ahhoz, hogy teljesen jó közle- szakaszán a Sebesd-vize fölé.
A forgalom számára egy ideiglenes átkelést biztosítva, most ezen dolgoznak.

Híd és parkoló újul meg

Önkormányzati határozatok
51. sz. Határozat – Szováta Város
2020. évi költségvetésének kiigazítására vonatkozó 237/05.06.2020-as számú
Polgármesteri Rendelet elfogadásáról;
52. sz. Határozat – a Szováta Városban a 2019-2020-as tanévben megyei,
országos illetve nemzetközi vetélkedőkön kitűnően teljesítő diákok valamint
a felkészítő tanárok díjazásáról;
53. sz. Határozat – a Maros Megyei
Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség által Szováta Városnak ajándékozott
magaslétrás autó elfogadásáról;
54. sz. Határozat – a Maros megyei
iskolai tej és kifli program keretében
a szovátai iskolások ellátását ezen termékekkel biztosító szolgáltatás megversenyeztetésének valamint a nyertes
cégekkel való szerződések procedurája
átvállalásának elutasításáról;
55. sz. Határozat – a Maros megyei
települések Köztisztasági Szolgáltatása

Szabályzatának módosításáról valamint
kiegészítéséről;
56. sz. Határozat – a Szováta Város
Tavasz utca 85-87-87A-89-as számú
telkeire tervezett LIDL Supermarket
építéséhez készült Részleges Településfejlesztési Terv (PUD) elfogadásáról;
57. sz. Határozat – egyes szovátai
területek topográfiai-kataszteri dokumentációjának elfogadásáról és ezen
területek telekkönyvi bejegyzésének
jóváhagyásáról;
58. sz. Határozat – a fürdőtelepi piac
asztalai, kioszkjai és egyéb különböző
árucikkek forgalmazására használt kereskedelmi felületei nyílt licitálás útján
való bérbeadása dokumentációjának
elfogadásáról;
59. sz. Határozat – kulturális projektekre javasolt vissza nem térítendő
támogatások odaítélésének elfogadásáról;

A fürdőtelepi légi vezetékek földbe rakásával illetve a járdák felújítási munkálataival járó minden felfordulásnak ez idő
alatt jó raktározó felülete volt a rendőrség
melletti, az önkormányzat tulajdonában
lévő parkoló, ahol tárolni lehetett a kiásott földet, mindenféle törmeléket, szegélykövet, régi és új térkövet.
A munkálatok végeztével most ennek a
parkolónak a rendbetétele van folyamatban, amelyhez felhasználják a járdákon
kicserélt, de további szolgálatra alkalmas
térkövet

administrație publică locală

Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218 		
Fax: 0265 570 524
E-mail:

secretariat@primaria.szovata.ro

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt
Marţi – de la ora 11,00;
Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 51 – cu privire la aprobarea Dispoziţiei
Primarului Oraşului Sovata
nr.237/05.06.2020, privind
rectificarea Bugetului Local al
Oraşului Sovata pe anul 2020;
Hotărârea nr. 52 – cu privire la premierea elevilor
care au obținut distincții la
olimpiadele/concursurile
naționale/internaționale și a
profesorilor îndrumători din
Orașul Sovata, pe anul școlar
2019-2020;
Hotărârea nr. 53 – cu privire
la acceptarea ofertei de donație
a unei autospeciale aflată în
proprietatea Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
”Horea” al județului Mureș;
Hotărârea nr. 54 – privind
neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative aferente Programului

Szovátai Hírmondó, nr.195 iulie 2020

3

Cu gând la școală

Stațiunea s-a înfrumusețat

În mai puţin de două luni ar
trebui să înceapă şcoala. Însă,
cel mai probabil, clopoţelul va
suna pentru prima dată virtual.
Ministerul Educaţiei a anunţat la începutul lunii, că varianta deschiderii anului şcolar
în formatul obişnuit este puţin probabilă. Potrivit ministrului Educației, cel mai bun
scenariu pentru deschiderea
anului școlar 2020-2021 este
ca o parte dintre elevi să meargă la școală, iar o altă parte să
continue cursurile în sistem
on-line, urmând ca apoi să
se facă rocadă, în funcție de
situația epidemiologică.

Strada principală din stațiunea Sovata și-a schimbat aspectul
în lunile trecute. Din fericire, chiar în timpul îngrădirilor din
cauza pandemiei de coronavirus, partea de la piață până la terasa Lacul Ursu a străzii Trandafirilor s-a înfrumusețat în urma
lucrărilor efectuate din cadrul programului de modernizare a
rețelei electrice, prin introducerea cablajelor aeriene de curent
electric și altele sub pământ, respectiv schimbarea stâlpilor de
iluminat public din beton cu stâlpi ornamentali. Totodată s-a
efectuat refacerea în totalitate a infrastructurii pietonale în
această zonă prin repavarea trotuarelor.

pentru școli al României la nivelul județului Mureș, pentru
anul școlar 2020-2021;
Hotărârea nr. 55 – cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din
județul Mureș;
Hotărârea nr. 56 – cu privire
la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu/PUD-Construire Supermarket LIDL, în
orașul Sovata, str. Primăverii
nr. 85-87-87A-89, jud. Mureș ;
Hotărârea nr. 57 –
cu privire la aprobarea
documentației topo cadastrale de înscriere în cartea
funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 58 – cu privire
la aprobarea Documentației
de atribuire pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru
comercializarea a diferitelor
produse din Piaţa Băi;
Hotărârea nr. 59 – cu privire la aprobarea acordării unor
subvenții nerambursabile pentru proiecte culturale, tranșa I;
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aktuális

Aszfaltoztak a Tölgyes és a Fülemüle utcában
Első fázisban több utcában
végeztek előkészítő munkálatokat – a helyi szükségletek
szerint kibetonozott vízlevezető árkokkal, bejárati hidakkal, szegélykövekkel –, majd
elkezdődött az, amire mindannyian várunk, az aszfaltréteg szétterítése.
Amikor e sorokat írom, egyelőre két utcában, a Tölgyes
utcában és a Fülemüle utcában fotózhattam aszfaltot.
Mindkettőben még hátra van
a finomabb szemcséjű anyagból készülő koptatóréteg ráterítése. Mire ez a lapszám eljut
Önökhöz, bizonyosan rákerül
a koptatóréteg is, és más utcákban is, ahol már előkészítették, fekete burkolatot kap
az útfelület.
Aztán jönnek sorra a további
betervezett utcák is.

aktuális
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Két új parkolót hoztak létre
Minden évben, ha eljönnek
a meleg nyári napok, sort kell
keríteni az aszfalton éktelenkedő kátyúk felszámolására.
A napokba ez történt meg.
Emellett egy újonnan létrehozott parkoló leaszfaltozását is elvégezték a „kátyúzók”
a Petőfi Sándor lakótelepen,
ahol egy fából készült garázssort számoltak fel – némelyek
bánatára –, és a helyébe készült ez a parkoló.
A szovátai utcák felújítási
programja keretében aszfaltozásra előkészített útfelület
mellett egy parkolót is készítettek a Mester utca Géra utca
felőli bejáratánál, a fogászati
rendelő illetve labor mögött,
ahol kerítést bontva, az utca és
az épület között nyílt erre tér.
Az utcával együtt ezt is hamarosan le fogják aszfaltozni.
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Ismét megszépült a fürdőtelep
A fürdőtelepen mostanában
sétáló szovátai polgár – a turista meg pláné nem – már fel
sem figyel a nemrég az eget
behálózó drótok, kábelek eltűnésére, mert egyáltalán nem
hiányoznak neki. Miért is hiányoznának! A korábbinál
jobbra, szebbre, kellemesebbre
való áttéréssel valamennyien
így vagyunk: annyira természetesnek találjuk, hogy jóformán
nem is észleljük. Ám ha fordított irányba történne a változás,
bizony mindenki látná azt, és
elviselhetetlennek érezné.
Bizony, így vagyunk ös�szerakva, a szebb, a jobb, a
kényelmesebb, kellemesebb
igényével vagyunk megáldva.
Ha a különböző vezetékek
eltűnésére rögtön nem is, de
egyéb változásokra mindan�nyian felfigyelünk, mert nem

aktuális

aktuális
lehet nem észrevenni, hogy
látványosan megszépült a fürdőtelep fő utcája a piactól a
Medve-tó teraszáig. Nem lehet
nem észrevenni, hogy az idén
kicserélték a régi megkopott,
megviselt járdaburkolatot újra.
Az új járdát melegebb színével, csúszásgátló felületével
könnyű lesz megszoknunk.
Aztán meglátjuk a fémből
öntött karcsún magasodó lámpaoszlopokat, meglátjuk a szépen formált, a környezethez illő
szemetesládákat, és meglátjuk
az éppen virágaikkal pompázó
útszéli rózsasorokat is.
A világjárvány miatt hónapokig kihalt fürdőtelep mostanában kezd megélénkülni, benépesedni. Az útszélen sok más
megyéből érkezett autó is parkol. A messziről jöttek léthatóan jól érzik magukat Szovátán.
Hát érezzük jól mi is!
Molnos Ferenc
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interjú

Beszélgetés egy évfolyamelsővel
Olyan világot élünk, amikor nem az együttműködésben, hanem a versenyben, tehát csakis valamilyen ös�szemérésben, összehasonlításban tudjuk értékelni a teljesítményeket, amelyek alapján rangsorokat állítunk fel,
s a rangsorban elfoglalt helyünk alapján ítéltetünk meg.
A rangsor tehát rangot ad, ha tetszik nekünk, ha nem.
Így aztán fontos nekünk, hogy abban hová soroltattunk.
Tiszta, világos képet kapunk, nem szükséges ehhez magyarázat, ha a lista elején vagyunk. Pedig mindig az elsőket kérdezik meg arról – mert igazából arra vagyunk
kíváncsiak –, hogy hogyan sikerült oda jutniuk, és sosem a hátul levő magyarázkodókat.
Immár sok év óta, a közvetlenül nem érintettek ha
érettségiről kapunk hírt, rendszerint nem a kitűnő eredményekről hallunk, hanem, hogy, nehezek voltak a tételek, sokak nem tudták sikerrel venni a megmérettetést,
és szomorúan már-már értetlenkedve nyugtázzuk a nagyon magas százalékkal jelölt hullást.
Ezért jelent igazi felüdülést, ha már nem az a közbeszéd tárgya, hogy milyen sokan buktak el, hanem az,
hogy a sok jó eredmény között kiké voltak a legjobbak.
Az idén ezt is megértük. Örülünk neki.
Örülünk annak is, ha hozzátartozónkat, közeli ismerősünket az érettségi eredményéről értesülvén gratulációval köszönthetjük.
Kozma Boglárka évfolyamelsőként végzett a Domokos Kázmér Technológiai Líceumban. Azzal, hogy lépcsőházi szomszédok vagyunk, s mondhatom, hogy a
szemem előtt cseperedett nagylánnyá, magam is büszke
vagyok a kitűnő teljesítményére.
– Mindenek előtt gratulálok a szép eredményedhez!
– Köszönöm szépen! Be kell vallanom, hogy magam is nagyon örvendek. Jól esik végre látni, hogy a munkámnak meg
van az eredménye, a gyümölcse.
– Mindig nagyon fontosnak találtam, hogy a diák (de bárki
más) helyesen ítélje meg a maga meg a társai teljesítményét, hogy
pontosan tudja, számadáskor mennyit nyújtott, és a belső értékelést a kapott jegy csak igazolja. Akkor nincs sem kellemes, sem
kellemetlen meglepetés, nincs túlértékelés, sem pedig elbizonytalanodás, hanem egy egészséges önbizalom tölti el.
Erre az eredményre számítottál-e?
– Reménykedtem a jó eredményben, ugyanis tudtam, hogy
végig keményen dolgoztam, próbáltam mindenből a legtöbbet
kihozni, teljes mértékben felkészülni. Mégis azt kell mondanom, hogy engem is és társaimat is meglepetésként ért, hogy
ennyi kitűnő eredmény született.

– Az eredményes tanulás módszerét/módszereit valójában nem
találjuk az iskolai tananyagban, mintha nem bírna alapvető fontossággal, hogy megtanuljunk tanulni. Olykor kis segítséggel, de
leginkább a maga tapasztalatából jön rá a diák – vagy sem –,
hogy mely módon tud különböző tananyagokat könnyebben felfogni és rögzíteni. A számára üdvözítő módszer felismerése nem
csupán könnyebbé, de élménnyé is teheti a tanulást. És amit élvezettel, szeretettel teszünk, abban kitartóbbak és eredményesebbek
is vagyunk.
Kérlek, oszd meg velünk, te milyen tanulási módszert alkalmaztál/alkalmazol?
– Ha tanulásról van szó, tanulási módszerekről, nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy minden ember, minden diák
más, ebből kifolyólag másak a tanulási módszerek is. Számomra az egyik leghatékonyabb módszer az volt, hogy igyekeztem
rangsorolni az adott tantárgyakat, leckéket, s így nagyjából
kialakult egy rendszer. Tudtam, hogy mi az a tantárgy, amire
több időt kell szánjak, keményebben kell esetleg kínlódjak vele.
Ugyanakkor azt is mindig szem előtt tartottam, hogy tanulás
mellett pihenésre, kikapcsolódásra is szükségem van. Igyekeztem úgy osztani az időmet, hogy tudjak egy rugalmas napirendet kialakítani, amibe a tanulás és a pihenés is megfelelő
arányban helyet kap. Néha ugyan nehéz volt, de amennyiben
lehetett, próbáltam minden feladatommal idejében elkészülni,
hogy legyen időm ellenőrizni és kijavítani a hibákat, hogy ne az
utolsó pillanatban kelljen kapkodjak.

interjú
– Mely vizsgatantárgy az erősséged – és miért –, amit kedvelsz
is, no meg könnyen ragad is rád, és melyiket tanultad csupán
kötelességből, mert arra is szükség van? No és mindez, hogyan
tükröződött a jegyekben?
– Vizsgatantárgyak közül erősségemnek a magyar és román
irodalmat mondanám, de a biológiát is nagyon szerettem, főleg
az anatómia részét. Bár ezeket tartottam erősségeimnek, osztályfőnökömnek, Portik Antalnak, aki matematikatanárom is
volt egyben, köszönhetően a matematikával sem akadtak megoldhatatlan nehézségeim.
– Mely társaid értek még el egy-egy tantárgyból illetve összesítésben remek eredményeket?
– Összességében véve az osztálytársaim nagy része sikeresen
vette az akadályt, számos dicséretreméltó eredmény született.
Külön kiemelném Májai Zsoltot és Szász Bernadettet, akik magyar irodalomból, illetve Todor Evelint, aki biológiából szerezte
meg a maximális jegyet.
– Volt-e versengés köztetek? Ha igen, annak mekkora szerepe
volt a jó teljesítményben?
– Szerintem volt egy egészséges versengés az osztályon belül,
ami keményebb munkára ösztönzött. Legfontosabb szerepe
mégis az osztályközösség és a tanárok ösztönzésének, segítségének volt. Igyekeztünk segíteni egymásnak, amiben tudtunk,
ugyanakkor bíztattuk is egymást a tanulásban.
– Szerencsésnek tartom azt az embert, aki már nagyon fiatalon
tisztázza a maga számára, hogy milyen pályát válasszon, mihez
van kedve és adottsága, mi iránt érez elkötelezettséget, és a. „Mi
leszel, ha nagy leszel?” kérdésre nem ötletszerű, folyton változó
válaszokat ad. Tehát milyen pályára készülsz, s a döntést mikor
és milyen indíttatásból hoztad meg, hogy arra az útra lépj?
– Valóban jó az, ha az ember már fiatalon tudja, hogy mi az,
amivel a későbbiekben foglalkozni szeretne, de minden döntés
előtt egy hosszú út áll. Nekem sem volt egyszerű meghozni a
döntést, sokat gondolkoztam, mérlegeltem. Miután több ember véleményét is meghallgattam, arra jutottam, hogy azt kell
választanom, amit szeretek, ami tényleg érdekel. Mindig is nagyon érdekelt az emberek lelke, gondolkodásmódja és mindig
örvendtem, ha segíthettem valakinek megoldani a problémáit.
Ezért úgy döntöttem, hogy pszichológia szakon szeretnék tovább tanulni.
– Az a jellemző, hogy a líceumi évek egy egész életre maradandó élménnyel szolgálnak. Nem véletlen, hogy az együttvégzettek
aztán érettségi találkozókon újra meg újra összegyűlnek, mert
életük ebben a periódusában oly fontos dolgok történtek velük,
amikre jó emlékezni, amiből jó ismét erőt nyerni.
Te hogyan ítéled meg, mit jelentett számodra ez az iskola, mit
jelentett ez a csapat?
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– Én is úgy gondolom, hogy a líceumi évek rendkívül fontosak az ember életében. Ez a pár év számtalan felejthetetlen
emléket, örökké megmaradó pillanatot rejtegetett magában.
A diákok ebben az időszakban érnek felnőtté, újraértékelődnek az emberi kapcsolatok. A líceumi évek során megannyi
maradandó barátság születik osztály és iskolatársak között
egyaránt. Számomra ez a csapat, még ha voltak vitáink, nézeteltéréseink is, egyfajta biztonságot, nyugalmat jelentett. Az
osztályunkra meglehetősen családias hangulat volt jellemző,
egy olyan közösség voltunk, ahol mindenki szabadon bontogathatta szárnyait, próbálgathatta határait. Nagyon remélem,
hogy évek multán majd mi is összeülünk egy-egy találkozó
alkalmával, vagy egyszerűen csak egy kávé mellé és boldogan
fogjuk feleleveníteni az együtt szerzet élményeket, a megannyi
kirándulást, a bicikli- és gyalogtúrákat.
– Az érettségi vizsga valójában egy felkészültséget mér, az érettséget majd a későbbi évek próbái fogják tanúsítani.
Az érettségi viszont lezár egy korszakot, tarsolyodba teszi azt,
hogy aztán mindig magaddal hordozd. Ha sok a szép emlék benne, nem jelent terhet ez számodra.
Szívesen viszed-e ezeknek az éveknek az emlékét magaddal?
– Nehéz elhinni, hogy eltelt négy év. Még most is emlékszek arra, amikor kilencedik osztály elején félve léptem be
az iskola udvarára, ahol megannyi ismerős és ismeretlen arc
üdvözölt. Milyen izgatottan álltunk ott, figyeltünk minden
új arcot, nem is gondolva, hogy mit tartogatnak számunkra
az évek. Emlékszem az első osztályfőnöki óránkra, ahol még
bizonytalanul osztottuk meg magunkról az információkat.
Aztán, ahogy teltek az évek egyre jobban és jobban kezdtük megismerni egymást és persze önmagunkat is. Boldogan
kijelenthetem, hogy szívesen, sőt büszkén viszem magammal az eltelt évek emlékeit, hiszen így, vagy úgy de minden
emlék meghatározó erejű, segít abban, hogy azzá váljunk,
akik igazán lenni szeretnénk. Bár a kialakult helyzet miatt
néhány, még ránk váró pillanatról kénytelenek voltunk lemondani, még is igyekeztünk mindent megtenni, annak
érdekében, hogy valamilyen módon pótoljuk ezeket a kieső
pillanatokat. Ugyan eleinte nehéz volt lemondani a ballagásról, az azzal járó izgalmakról, még is azt hiszem, hogy ez
a helyzet is hozzájárult ahhoz, hogy felejthetetlenné tegye
az utolsó évünket, mint a Domokos Kázmér Technológiai
Líceum tanulói.
Az első nap még csak egy csoport diák voltunk az iskolaudvaron, akik kíváncsian várták egymást és az osztályfőnököt.
Mára már egy közösség lettünk, s most újra azt várjuk, hogy
elkezdődjön életünk egy új szakasza, újra kíváncsian állunk
az ismeretlen előtt.
Remélem minden osztálytársam és minden végzős diák
élete úgy alakul majd, ahogyan azt szeretné, s majd amikor
újra látjuk egymást mindannyian büszkén meséljük, hogy
mi történt velünk a búcsú pillanata óta.
Molnos Ferenc és Kozma Boglárka
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közösség
EZÜSTMISÉN

Huszonöt éves papi tevékenységét keretező ezüstmiséjét tartotta június 28-án a szovátai katolikus templomban Köllő Tibor plébános.
Nem véletlen, hogy minden korban ékszert is készítettek belőle, és pénzt és megannyi szép tárgyat, mert az ezüst fehéren
csillogó, jól nyújtható és hengerelhető, tehát jól formálható nemesfém, amely őrzi nemes tulajdonságait, de a levegőben levő
kén-hidrogén megfeketíti, mert ezüst-szulfid képződik a felületén. Tehát gondozásra, időnként áttörlésre, fényesítésre szorul.
Mindenképpen foglalkozni kell vele.
Amikor a hold fénye hosszú, keskeny csíkban visszatükröződik a vízfelületen, mintha híd kötné össze a két partot, ezt a
fénytüneményt ezüsthídnak nevezzük. Az ezüstöt már önmagában hídnak, tehát az átjárást segítőnek, valamiféle továbbvezető anyagnak gondoljuk, ami nem lehet számunkra végállomás, aminél tovább vágyunk, hiszen utána a még több, még
igazibb fényesség vár reánk.
Az ezüst tehát nem lehet választott célpont számunkra, csak
egy megtisztelő állapot, ahonnan majd tovább kell lépnünk.
De addig is gyönyörködjünk a csillogásában, hiszen tudjuk,
hogy ennek elérésében is rengeteg fáradozás, törekvés, kitartás,
önmérséklet, fegyelmezettség van. Aki az ezüstöt megszolgálta,
megérdemel egy főhajtást.
Köllő Tibor szovátai plébános bizony megszolgálta az ezüstöt,
s a pappá szentelését követő huszonöt évet keretező ezüstmiséjén, június 28-án ezt a főhajtást a szovátai gyülekezet tagjaitól
megkapta. Tehát a huszonöt év ezüstje csillog a szemünkbe.
Molnos Ferenc

Az ezüstmisén elhangzott köszöntőkből idézünk:

Szent áhítattal zeng az orgona,
Porba hullt a fehér angyalsereg,
Az imádók szemében könny remeg:
Ezüst misében cseng a glória…
Negyedszázad az oltár zsámolyán,
Napsugárban, hulló könnyben-vészben.
Áldozat a lelkekért egészen!
Légy üdvözölve, áldva, jó Atyánk!
Az Úrnak ezüst lelkű tanítványa
Ha szentelt kezed emeled áldásra:
Küldj szent áldást a sok szenvedőnek.
Ezüstsugáros, nászünneped fénye
Ragyogjon rá a mi lelkünk egére
S örömmel zengem: üdv az ünneplőnek!

Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az egyháztanács és a magam nevében! Köszönet minden jelenlevő
személynek,kik fontosnak tartották, hogy itt legyenek ezen a
szép ünnepen, együtt imádkozva, hálát adva Köllő Tibor plébánosunkért, aki 25 evvel ezelőtt kezdte el papi pályafutását, Istennek és a hívek szolgálatára átadva életét, „ki jó pásztorként viseli
gondját a nyájnak” – így fogalmazott Kányádi Sándor –, és bízva
abban, hogy még
nagyon sokáig fogja
szolgálni a szovátai
egyházközséget
Egymást tisztelve,
megbecsülve és segítve, csak közösen
és együtt tudunk
Istennek tetszően
dolgozni.
Ezért mindannyiunk nevében meg
szeretném köszönni
Köllő Tibor plébános
úr munkáját, amit
egyházunkért, közösségünkért tesz.
Isten áldása legyen
munkáján, szolgálatán, életén!
Kalapács László

közösség
Ünnepelni, ünnepelni és hálát adni
gyűltünk ma össze ezen csodálatos napon, amikor is hálát adunk a jó Istennek
mérhetetlen szeretetéért és csodás gondviseléséért. Különösen hálát adunk a mai
napon és szívünk szeretetével köszöntjük
drága Plébános urunkat.
A Teremtő Atya hívta, az Úr Jézus várta
és a Szentlélek Isten küldte egyházközségünk számára.
25 éve, hogy először kimondott szavára
Krisztus élő teste és vére szállott az oltárra. És azóta hány ezerszer történt meg a
csoda, amikor a hófehér ostyát köztünk
kiosztotta. Hányszor kapott vigasztalást
a bűnbánó gyónó, megbocsátotta vétkeit
az erőtlen szóló. Tartalmas szentbeszédei
lelket melengettek , kísértésektől, bűnöktől megmentettek. Kereszteltek, hittanosok és elsőáldozók, összeadott hitvestársak kívánnak most minden elképzelhető
jót. Betegek és elesettek gyámolítást kaptak, üres kézzel és lélekkel soha nem
távoztak. Híveinek sokasága imádságos
szívvel kérnek igaz boldogságot. Mindazok, akiket végső útjukon elkísért, a
Szentháromság trónja előtt imádkoznak
Önért! Szűzanyánk, a te szíved szeretetet
áraszt jutalmazd meg hűségéért a te jó
szolgádat, add, hogy szolgáljon és szeressen a lélek erejével.
Drága Tibor atya, városunk plébánosa
és lelkipásztora. Szívünk minden szeretetével köszöntjük ezen a szép ünnepen,
pappá szentelésének 25. évfordulóján.
Most megköszönjük a teljes Szentháromságnak ezt a szép hivatást, az Ön hivatását. A 25 év szinte hihetetlenül gyorsan elröpült és ebből a 25-ből 8 munkás
évet töltött közöttünk. Megköszönjük
a Szentlélek Úristennek, drága Szűzanyánknak és az összes szent égieknek,
hogy 9 évvel ezelőtt egyházközségünk
élére vezérelte. Köszönjük, hogy hallgatott az Isteni hívásra és hitte, hogy papnak kell lennie.
Hálát adunk hivatásáért, életéért és
szolgálatáért. Hálánk kifejezése jeléül
egyházközösségünk néhány gyermekével egy kis meglepetéssel készültünk,
kérjük fogadja szeretettel és kívánjuk,
hogy a jó Isten, aki az elmúlt 25 évben
kiválasztotta, elhívta, megszentelte és
megáldotta, vezette és támogatta az elkövetkező időben is halmozza el áldásaival!
Kovács Renáta
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„Városvezetőként engem ért a megtiszteltetés, hogy elmondjam köszönetünket s az
én köszönetemet Köllő Tibor lelkipásztornak. Elérzékenyülve és mélyen meghatódva megpróbálom szavakba önteni.
Jézus Krisztus azt mondta: „Te Péter vagy,
és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat”. És azóta minden egyes lelkipásztor egy
kőszikla azon településen, ahol tevékenykedik. Ráépül az egyház, ráépül a közösség”.
„Az, ahogyan Köllő Tibor atya városunkban a megbékélést, az összefogást és a
fejlődést képviselte, az példaértékű. Polgármesterként csak köszönni tudom azt a sok
támogatást, azt a sok tanácsot, azt a sok jó
meglátást, amivel segítette a munkámat a
közösség érdekében.”
Fülöp Lázsló Zsolt
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Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.
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a helyzet

Megint korlátok közé szorít a vírus
Több európai országba csak korlátozásokkal
vagy egyáltalán nem utazhatnak
a román állampolgárok
2020. július 11. • Hírek
Több mint tíz európai ország utazási korlátozásokat vezetett
be Romániával szemben az utóbbi hetekben aggasztóan megnövekedett fertőzéses esetszámok miatt.
Egyáltalán nem enged be a területére román állampolgárokat
Finnország, Norvégia vagy Málta.
14 napos elkülönítésbe kell vonulniuk a Nagy-Britanniába,
Észtországba, Lettországba, Írországba, Szlovéniába vagy
Szlovákiába utazó román állampolgároknak.
Július 13-ától Litvánia is lezárja a határait a román állampolgárok
előtt. A korlátozás nem érvényes az országon átutazókra, illetve a
litván külügyminisztérium honlapján megjelölt más kategóriákba
tartozókra. (https://urm.lt/default/en/important-covid19)
A Dániába való beutazás feltétele egy legalább hat éjszakára
szóló foglalás felmutatása egy dániai szálláshelyen.
Ciprus beengedi ugyan a romániaiakat, de csak egy 72 órásnál nem régebbi negatív koronavírus-teszt birtokában.
A bécsi kormány is korlátozza a Romániából érkezők beutazását Ausztriába. A Romániából érkezőknek egy negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem fertőzöttek. Negatív teszteredmény hiányában 14 napra karanténba kell
vonulniuk lakhelyükön vagy szálláshelyükön. Ha sem a negatív
teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem léphetnek be Ausztria területére. Nem kell 14 napos
elkülönítésbe menni, ha a román állampolgárok megállás nélkül
átutaznak Ausztrián egy másik ország felé. Ugyanakkor az áruszállító kamionosokra se vonatkozik az elkülönítés.
Kéthetes elkülönítést javasolnak a holland hatóságok is azoknak, akik Romániából érkeznek.
Július 15-től igazolniuk kell az egyetlen jelenlegi szárazföldi
határátkelőn Görögországba belépő külföldieknek, hogy nem
fertőződtek koronavírussal.
Románia uniós szinten az első öt ország között van, ahol 100
ezer főre számolva a legnagyobb a fertőzési ráta.

Korlátozza Magyarország
a román állampolgárok belépését az országba
2020. július 12. • Hírek
Az operatív törzs javaslatára a magyar kormány a határellenőrzés visszaállításáról döntött, az országokat – a fertőzöttség
mértékében – különböző kategóriákba sorolják: zöld, sárga, vörös. Az intézkedések szerdán nulla órától lépnek hatályba.
A zöld kategóriákba tartozóknál szabad a belépés, a sárga és
vörös jelzésűből érkezőket azonban ismét karanténba zárják. Itt

eltérés van a magyarok (és hozzátartozóik) és a külföldi állampolgárok között.
A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a külföldről
érkező magyar állampolgár, illetve hozzátartozója sárga vagy
piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során
– törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
Ha fertőzés gyanúját állapítják meg, a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban helyezik el, vagy, ha ez nem jelent járványügyi kockázatot, otthoni karanténra kötelezik.
Ha nem állapítják meg fertőzés gyanúját, 14 napra akkor is
házi karanténba kerül – ha valakinek nincs magyar lakhelye,
vagy tartózkodási helye, akkor a hatóság által kijelölt karanténba viszik.
Akkor nem kell karanténba vonulni, ha az országba belépés
előtt 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel két negatív
PCR teszttel tudja igazolni, hogy nem fertőzött.
A sárga jelzésű országból érkező magyarok elhagyhatják a
házi karantént egy negatív PCR teszttel, a pirosból érkezőknek
két tesztre van szükségük.
Ha a sárga zónából érkezők, köztük a román állampolgároknál
fennáll a fertőzés gyanúja, nem léphetnek be Magyarországra.
A vörös jelzésű országokból nem utazhatnak be nem magyar
állampolgárok. A magyar állampolgárok és azok hozzátartozói
beutazhatnak, ugyanazon szabályok mellett, mint a sárga jelzésű országok esetében.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében az intézkedések nem terjednek ki a teherforgalomra, a hivatalos
utakra, valamint mindazokra, akik hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a betegségen.
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak,
és az egészségügyi vizsgálata fertőzés gyanúját nem állapítja
meg. Csak a meghatározott útvonalon közlekedhet és 24 óra
alatt köteles elhagyni Magyarország területét.
A sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt – Magyarország
területére korlátozás nélkül beléphet.

Az országok beosztása:
Sárga kategória: Bulgária, Portugália, Románia, Svédország,
az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán,
Kína és az Amerikai Egyesült Államok.
Vörös: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Ukrajna, az ázsiai és afrikai
országok, dél-amerikai államok.
Forrás: korona.rmdsz.ro

a helyzet
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Mikrofon

Párhuzamos valóságok

– Csak egy pillanatra legyen szíves! – ezekkel a szavakkal szólított meg a minap, mikor a piacra akartan betérni, egy idősebb
úr. – Nem tudom, magának elmondhatom-e...
Itt elakadt a mondat. Kissé kósza, bizonytalan tekintettel nézett rám, s én nem tudtam mire véljem a megtorpanását. Netán
azt latolgatja, hogy terhelhet-e engem az alig ismerőst a titkával, egyáltalán illendő-e csak úgy ráakasztani valakire, akit
közelebbről nem is ismerünk egy ilyen terhet, hogy nesze, itt
van, vidd tovább! Az is lehet, hogy pillanatnyi, már tovalibbent
ötlet volt, tulajdonképpen nem is talál méltónak a bizalomra,
vagy alkalmasnak erre a feladatra. Úgy tűnt, mintha arcomat
kémlelné, s már nem lenne biztos abban, hogy én vagyok erre a
megfelelő személy. Lépnem kellett.
– Legyen nyugodt, nekem elmondhatja! – biztatom, látva a fél
lábra álló tétovaságát.
A hangomban benne van a bátorítás mellett az is, hogy nekem
már annyi mindent elmondtak, velem már annyi titkot megosztottak, hogy még eggyel több – ha még oly nagy is – nekem
meg sem kottyan, bízza csak rám nyugodtan!
– A papnak meg kellene mondani, hogy tegyen fel mikrofont,
mert nem hallatszik, amit mond – bátorodik neki.
– A televíziós közvetítésben nem hallszik?
Érintve érzem magam, televíziós szerkesztőként kissé illetékesnek ebben a mikrofon ügyben, mert mióta a koronavírus
világjárvány veszélye hozzánk is elért, regionális televíziónk
vasárnaponként rendre házhoz viszi a templomi szertartást.
Ezzel amúgy mások foglalatoskodnak, de legutóbb kivételesen
magam is ügyködtem azon, hogy a plébánosunk ezüstmiséjét
képernyőre vigyük. Most nyilván erre a felvételre gondoltam.
– Nem a televízióban, hanem a templomban – igazít ki eltévelyedésemből. – Mások is mondták, hogy nem hallják, szólni kellene neki!
Mit mondhatnék, csak bólintok. Ő elköszön és megy. Arra
gondolok, ez nem is titok, hanem inkább gond és feladat, s vajon megkönnyebbült-e, hogy ezt rám bízta, és tényleg illetékes
vagyok-e én ebben? Eszembe jut a Koltay Róbert által formált
Illetékes elvtárs, aki mindenben illetékes, akihez minden ügy
tartozik. Miért ne lehetnék? Majd szólok a plébánosnak a mikrofonról. Hoppá, mikrofon! De hiszen előtte mindig ott áll,
abba beszél a szertartás alatt. Majd megkérem, erősítsen a hangon egy kicsit, hogy mindenki hallja a templomban.
Veszek egy dinnyét, két karral magamhoz ölelem, s indulok
haza. Fárasztó ez a cipekedés, félúton sem vagyok, s már fáj a
derekam, pedig amikor elindultam vele, egyáltalán nem tűnt
nehéznek. Minden lépéssel egyre jobban húz. Lehetséges, hogy
nem csak a dinnye terhét érzem, az a mikrofon probléma is ráadódik? Most megjelenik előttem annak az arca, aki ezt rám
rakta. Aztán belém villan, nem is a plébánosnak kell szóljak
ebben az ügyben, hiszen ezt az arcot sosem láttam a katolikus
templomban, református lehet. Nosza, a legjobb, ha felkérek
minden papot, használja a mikrofont, hisz a lelkipásztoron keresztül az Úr szól a hívekhez, s jó lenne, ha az, amit Ő mond,
Molnos Ferenc
eljutna mindenkihez!

Létezik egy „összetett elmélet, amely azt feltételezi, hogy a
mi univerzumunk mellett számos más univerzum is létezik, s
ezek együtt tartalmazzák mindazt, ami létezik és ami létezhet:
a teljes világűrt, időt, tömeget, energiát és teret éppúgy, mint a
fizika törvényeit és azokat az állandókat, amelyek leírják őket.”
Amikor párhuzamos univerzumokról beszélnek, a fizikusok a
világmindenségre gondolnak.
De ez a szó belső világot is jelent, egy személy elképzeléseinek,
érzéseinek, gondolatainak az összességét. Így aztán nyugodtan azt
mondhatjuk, hogy valójában annyi párhuzamos univerzum, annyi
párhuzamos valóság létezik, ahány ember él, mert mindeniknek
lehet más és más érzékelése, felfogása az őt körülvevő világról.
Mégis ez a sok bennünk lévő párhuzamos valóság – talán kényelemből, gondolati renyheségből – igyekszik csoportosulni,
főleg a két ellentétes irány egyikébe beállni.
A párhuzamos valóságok kapcsán gyakran eszembe jut az
Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című
regényéből készült film egy jelenete, amelyben az első világháborús – hosszú ideig tapodtat sem mozduló, de a katonák lelkében óriási változást hozó – nyugati frontról a háború iszonyatától kiégett, minden lelkesítő eszmétől megcsömörlött, már csak
a háború befejezését, végre nyugalmat, biztonságot váró fiatal,
alig húszéves katona szabadságot kapván rövid időre hazatér, s
látja, hogy a frontszolgálattól felmentett öregek egy sörkertben
a sörös korsóval a kézben hangoskodva mennyire lelkes militánsak, ők aztán megnyerik a háborút.
Milyen szemléletes e kép. A háborút mindig azok nyerik meg,
akik testi valójukban máshol, teljes biztonságban vannak. Ők a
bátrak, a rendíthetetlenek. Őket aztán nem találhatja el sem a
szurony, sem a puskagolyó, sem a terítve romboló repeszgránát.
Sérthetetlenek. Mindig és minden helyzetben. Vagy mégsem?
Bizony sérülnek ők is. Sérül a lelkük, ha megkérdőjelezi valaki
tényleges hazafiságukat, valódi elkötelezettségüket, emberi jó
szándékukat vagy helyes ítéletüket. Egyáltalán jelzi, hogy létezhet egy másik irány. Akkor bizony sérülnek, sértődnek.
Még sosem látott, még ki nem tapasztalt vírusjárvány állította
a fejére a világot. Emberek halnak meg, emberek ülnek vesztegzár alatt, emberek rettegnek, hogy el ne kapják a ragályt. Csődbe mennek gazdaságok. És akkor megjelenik és sokakban egyre
izmosodik az a vélemény, hogy túl van tolva a bicikli, tulajdonképpen csupán kitaláció az egész.
Hát ez az egyik valóság. Azoké, akik távol vannak a fronttól,
akiknek a közvetlen közelébe még nem ért el a járvány.
A másik valóság pedig a bergamói kórházban a folyósón –
mert már ágy sem jutott nekik – a fel mellé fektetett, levegőért kapkodó, fulladozó emberek valósága. Meg kellett volna
mondani nekik, hogy hagyják abba a fulladozást, keljenek fel és
menjenek haza a családjukhoz, hiszen az egész csak kitaláció.
A stadionokba kiterített hulláknak is – mert már nem győzték
a hamvasztást az olasz krematóriumok – szólni kellett volna,
hogy nem komoly az egész, menjenek haza.
Legalább két valóság mindig van. Lehet választani.
Molnos
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Biblikus sport
Most lett volna vége a Labdarúgó Európa Bajnokságnak. Most
kezdődne az idei Olimpia… De az idén minden elmarad. (2020
júl. 12. ill. 2020 júl. 24. szerk. megj.) Karanténból nézzük. Jobban mondva csak néznénk. Hasztalan volt behűteni a sört, kikészíteni a nassolni valót, lábunkat sem nyújthatjuk ki a kisasztalra, pedig egy tasak tökmag meg se kottyant volna.
Az elmúlt évek bajnokaira talán még emlékszünk, persze
sportágfüggő, hogy kinek mi a kedvence. De az ezüstérmeseket, vagy akik egy tizedmásodperccel lemaradtak a dobogóról,
már senki nem tartja számon. Milyen fura jószág az ember.
Csiklintja a szenzáció, ideig-óráig élvezi a szórakozatást, tapsol a győztesnek. Szinte vallásos áhítattal ül a képernyő előtt,
drukkol kedvenc csapatának vagy a szimpatikusabb játékosnak,
szidja a bírót, észre sem veszi, hogy ezért a szórakozásért bizony
sokan kemény árat fizetnek, mások meggazdagodnak, vagy felőrlik egészségüket, hogy miközben a fotel kényelmében ő jól
érzi magát a bőrében, mások helyette futnak, izzadnak, és az
egészséges életmód is csak egy üzletág a sok közül. Eszembe jut
néhány friss hír is, sportolókat büntettek meg, mert alsó pólójukon Jézus volt a „reklámfelület”. Időközben az alkohol és cigarettamárkák is kikerültek a tömegsportok mecénásai közül…
Érdemes viszont időben is „visszább” mennünk: mit tanít a
Biblia a sportról? Mit ír ezzel kapcsolatban az Ó- és Újszövetség? Jézus szeret-e „sportolni”?
Sportáganként haladjunk az ószövetségtől az újszövetségig.
A görög testkultuszt dicsőítő idők előtt a Biblia embere nem
az adrenalin miatt „építette” vagy tartotta karban testét, hanem
elsősorban az egészsége megőrzése és a haza védelme miatt.
Akkor nem létezett még tömegsport, sem cirkusz. Akkor még
nem versenyeztek a testkultusz jegyében. A fiatal férfiaknak
harcedzetteknek kellett lenniük, hogy ha bármikor szükség
van, megvédhessék országukat az ellenséggel szemben. Ilyen
viszonylatban voltak szükségszerűek az akkor divatos „sportágak”: íjászat, kardforgatás, lovaglás, futás, parittyázás, kötélmászás, birkózás stb. Az erőszak megfékezésére törvény is
volt, épp az arányosságot figyelembe véve, innen ered a ’szemet
szemért’-elv. Nem adhattál több pofot vissza, mint ahányat kaptál, de azt is csak végszükségben tehetted meg.
A kereszténység, az Úr Jézus tanításában teljesen átteszi a
hangsúlyt a megbocsátásra, ami nem gyávaság, hanem a gonosz lefegyverzése, illetve a gonosz indulatok, cselekedetek
megelőzése. Szent Pálnál a test cselekedeteit a Lélek ajándékaival kell ellensúlyoznunk. Így menekülünk meg az önimádattól
és a gonosz cselvetéseitől. Az ószövetségi „sporttevékenységek”
mai szemmel nemcsak katonai célokat szolgáltak, hanem még
inkább Isten dicsősége, közbelépése, uralma győzött ezeken keresztül. Az alábbi példák is ezt mutatják.
1. Birkózás. Jákób és az angyal. (Ter 32) Sámson. (Bírák 13-14)
Jákób birokra kel az angyallal. Egész éjjel „meccseznek”, tusakodnak, míg hajnalra Jákób győz, de derekában a forgó kimegy. („A
nap fölkelt előtte (…) De sántított a csípőjén…”) Jákobbal így érezteti Isten, hogy én vagyok az erősebb, de engedtem, hogy legyőzz,
miközben megsebesítettelek, hogy ne feledd: szeretlek, kiválasztottam vagy. Bátor vagy és erős, de az én erőm nélkülözhetetlen a

tiédhez. Járj az én utamon. Új nevet is kap (Izrael), amely egyben
egy új „eljegyzést”, küldetést is jelent. Sámson fizikai erejét az ellenség legyőzésére használhatta, hogy a nép vezéreként megmutassa
Isten hatalmát. De gyengesége is pont akkor mutatkozott meg,
amikor azt hitte, elég csak a saját erejében bíznia.
2. Céllövészet. Dávid és a parittya. (Sám 1, 16-20) Jehu. (Kir 2,9)
Dávid, egy kis gyerek, a hatalmas emberkolosszust (ma úgy mondanánk, hogy egy XXL-es kigyúrt fitnesz-izompacsirtát) győz le
nevetséges módon egy parittyával. Jól céloz, eltalálja, s ezzel le is
dönti. Ilyen Isten ereje minden hadsereghez, emberi, vagy sátáni erőhöz képest. Dávidban Isten ereje nyilvánul meg. Az a többlet, ami a hittel átitatott szeretet tetteiben megmutatkozik. Nincs
erő, amit le nem győzhetnénk általa. Jehu íjával egyből lenyilazza
Jórámot, emlékeztetve Ákáz király trónbitorló házát, amiért Jezabel
királynő megölette Nábotot, hogy elvegyék szőlőbirtokát. Itt Isten
igazságossága nyilvánul meg, hiszen Isten nem hagyja, hogy akaratából, tervéből csúfot űzzenek még nemzedékek telte után sem.
Nemzetünk katona-szentjeit is ezért tartjuk nagyra, mert hősiességükben is megnyilvánult Isten iránti elkötelezettségük.
3. Gerely-hajítás, íjászat: Saul és Dávid. (Sám1, 16-20) Saul
egy ideig kedvelte Dávidot, szívesen hallgatta, ahogy hárfázik
neki az ifjú, de aztán Saul irigy és féltékeny lett Dávidra. Mintha magával az Istennel szállt volna szembe, mert megérezte
Dávidban a riválist, az utódot. Ezért akarja „véletlenül” Dávidot lándzsájával ledöfni egy „edzés” közben. De Isten megadja
Dávidnak a lélekjelenlét kegyelmét, hogy kitérjen a fegyver útjából. Ugyanehhez a témához kapcsolódik az íjászat is, hiszen
Dávid jó barátja, Jonatán egy íjászat közben adja tudtul Dávidnak, hogy kegyvesztett lett és jobb, ha elmenekül az udvarból.
De az egész történet végig arról mesél, hogyan vigyáz Isten Dávidra ilyen csodás véletlenek, közbelépéseknek köszönhetően.
4. Fogathajtás: egyiptomiak, harci szekerek. (Kiv 13-14) Isten megszégyenítő vereséget mér az egyiptomiak válogatott
harci szekereire és lovasaira. Egy ország hadseregével szemben
egy menekülő nép, akinek egyetlen „fegyvere” Mózes botja és
Isten… Aki megmutatja erejét és gondoskodását, amellyel kivezeti választottjait a rabszolgaságból. Ez a vonulás átkelés a
halálból az életbe, Krisztus Urunk feltámadásának csodája, a
szabadulás éjszakája, amelyet nagyszombat éjjel mi is ünneplünk, és amely a liturgiában a fény ünnepségével indít.
5. Gyaloglás: pusztai vándorlás, Illés próféta, betlehemi ös�szeírás, emmauszi tanítványok, Mária Erzsébethez (Kiv 15; 1Kir
17; Lk 24, 13-36; Lk1,29). A gyaloglás egyszerre vándorlás, úton
levés, útkeresés, haladás a cél felé. Áldozatot, kiszolgáltatottságot, az Úrra való ráhagyatkozást igényel. Még a menekülés és a
zarándoklat is. És az úton tapasztaljuk meg Isten velünk tartó
jelenlétét. Egy napi járóföld (kb. 11 km.) még az ellenségszeretetnél is az együttérzés, a szív meglágyításának eszköze. „Ha egy
mérföldre kényszerít, menj vele kettőt”… (Mt5, 28) Ez nem séta,
hanem kényszerintézkedés volt, amelyet a megszálló csapatok alkalmaztak a megszállt területek lakosaival szemben. Illés próféta
is 40 napig vándorolt Jezabel királynő haragja elől. Máriának és
Józsefnek legalább öt nap kellett Názárettől Betlehemig, a mintegy 130 km-es úthoz, gyalog, még szamárháton is… Erzsébethez
is gyalog indult, a hegyekbe, legalább egy napi járóútra, hogy segítsen rajta. De Jézus ezt a tanításában a keresztény szeretetből
„alkalmazza” minden embertársára, még ellenségére is. Hiszen
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útközben az ellenség is megenyhül (het)…
6. Evezés, úszás: Szent Péter apostol (Jézus vízen járása, csodálatos halfogás Húsvét után Mt 14, 22-33; Jn 21, 4-18), Szent Pál és
a hajótörés (ApCsel 27, 20-26; 39-44). Egy galileai halásznak nem
kellett megtanítani, mit tegyen, ha vihar van, ha evezni már nem
elég, úszni kell. De azért a vízen járás már neki is „meredek” volt.
Ezért érthető, amikor „bepánikol”, amikor süllyedni kezd. De „élvezetesebb” az a kép, amikor a feltámadás utáni első „reggelihez”
közelítenek. Szent János biztatására „felcsillan a szeme” és nem
bírja ki, amíg a hajó partot ér. Ő úszik, mint a kutya, melyik rátalált gazdájára, csakhogy minél előbb találkozhasson Megmentőjével, Felmentőjével. Ekkor teszi hármas szeretetvallomását,
ekkor kapja kézhez juh- és báránylegeltetői „megbízatását”… A
máltai hajótörés idején Szent Pál és a hajó népe is tudott úszni. A
viharvert hajót zátonyra futtatták, majd kiúsztak a partra.
7. Horgászat: Péter apostol és társai (csodálatos halfogás-emberhalászat Lk 5, 1-11). Volt, amikor a profi halászok sem találták
el a pillanatot. Amikor közbeszólt egy időjárási front, amikor a
halak épp nem „húztak”… Jézus, a csodálatos halfogás után rádöbbenti Pétert: itt nagyobb dolog forog kockán, mint valami
szakmai trükk. Ezt nem lehet a mestertől ellesni. Ezt csak ajándékban kaphatja az ember. Sőt ebben a jelenetben egy fokozás is
van. Előléptetés. Átminősítés: „emberhalásszá leszel!...” Az még
izgalmasabb. Abban még nagyobb a tét. Ott még több az ismeretlen tényező. Ott még inkább rám kell hagyatkoznod. De ez
mostantól már nem fakultatív, hanem elhívás, meghívás, felkérés. És Péter Pünkösd óta azt is megérezte, hogy ez a „mesterség”
az Úrral együtt micsoda hatékonysággal, eredménnyel is jár.
8. Lovaglás: Szent Pál. (ApCsel 9, 4; ApCsel 26, 12-19) A római
polgár, ha tehette, használta is az akkor használatos leggyorsabb
szárazföldi szállítóeszközt, a lovat. Valószínű, Saulnak is meg kellett tapasztalnia, mit jelent, ha az állat megbokrosodik, ha nem
lehet bírni vele. Egyszerűen ledobja magáról. Az okot már vakon,
a földön értette meg, ami számára istenélmény volt: „Saul, Saul,
miért üldözöl engem?” Megtért. És ahogyan a csikót is betörik,
hámba fogják, hogy komolyabb kihívásokra kényszerítsék, ezt
teszi az Úr Szent Pállal. Azóta, hála a művészetnek, világtörténelmi szimbólummá emelkedett: Szent Pál és a lova. A lóról mindenki leesik egyszer, vagy többször. Kérdés: mit tanul belőle…
9. Szerencsejátékok: katonák a kereszt alatt. (Jn 19,23; Mt 27,
35) Bár nem olimpiai ág, de a római katonák „sportot űztek”
belőle. Nagypéntek fájdalmas és tragikus drámája egyesek számára pusztán az időtöltés egyik epizódja. Hogy elüssék az időt,
kockáznak. Ez egyben játék is, és haszon is van belőle. Aki elnyeri azt a tárgyat, amit „feltesznek”, egy kis pluszkeresethez is
jut a zsoldján kívül. Jézus köntösét végül nem osztják négyfelé,
egyben hagyják, hiszen édesanyja szőtte, s egy darabban a nyertesnek is nagyobb a haszna…
10. Lelki fegyverzet: Szent Pálnál. (Ef.6, 11) Az apostol a katonai
képeket a lelki küzdelemre használja, hiszen mindannyiunknak
küzdenünk kell a magunkban és a világban működő gonosz erők
ellen. Ezért kell magunkra öltenünk Isten „fegyverzetét”, hogy a
gonosz támadásaival szemben ellenállhassunk. Ezért kell a hit
pajzsa, az igazság páncélja, az üdvösség sisakja. A szellemi-lelki
hadviselésben ma is csak akkor tudunk megállni, akkor tudunk
kiállni Krisztus mellett, ha beleöltözünk ebbe a „védőruhába”.
Krisztusba. Isten igéje és az imádság eszköztárunk legfontosabb
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tartozékai, hiszen csak ezekkel van esélyünk. E nélkül a szellemi
hadviselésben tett kísérleteink kudarcba fulladnak.
11. Futás: Szent Pál: „futok a kitűzött cél felé”… (Fil 3, 14) Szent
Pálnál az élet is olyan, mint egy futás. Egy kortárs teológus szerint, – aki a házasságról beszél, de tágíthatjuk a kört az egész életre, – nem is annyira sprint, mint inkább maraton… A lényeg
hogy végigfussuk ezt a távot, hűséggel, a célig. Mindenki győztes lesz, aki a célba ér. Mindenki győz, aki végigfutja. A görög
olimpiákon még hervadó pálma- vagy babérkoszorúkért futottak, – ma aranyéremért, amelyeket később, ha leszegényednek,
elárvereznek a bajnokok –, mi azonban hervadhatatlan mennyei
koszorúért futunk. Ez az örök élet, amelyet Isten azoknak készít,
akik Őt szeretik. „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koszorúját” (Jel 2,11). „Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan
kivonult, hogy győzelmet arasson…” (Jel, 6,3)
12. Ökölvívás, vívás, kard: Jelenések könyve: „Szájából éles
kard tört elő, hogy lesújtson a nemzetekre.” (Jel 19, 15)
A kard szúr, sebesít, szétválaszt. Veszélyt jelent és igazságot
szolgáltat. (Damoklész kardja, Gordiuszi csomó…) Köddel kardozni szélmalomharc… Tét nélküli, fölösleges. Értelmetlen. A
kard a hatalom jele. A nagy csatákat is kézitusával, karddal vívták. Aki erősebb volt, ügyesebben forgatta, pontosabban és kellő pillanatban sújtott le, azé lett a győzelem. A Jelenések könyve
a jó és gonosz küzdelméhez használja, de jelzi, hogy Feltámadt
Urunk győzelmét már semmilyen hatalom nem képes megkérdőjelezni. Sőt Krisztus ezzel már az ítéletet is végrehajtotta. Elválasztotta a sátánt az embertől. Ő a Királyok Királya, az Urak
Ura. „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan,
de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A
versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden
tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a
levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem
testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne
váljak.”- írja Szent Pál a korintusikanak. (1Kor,9) A zsidókhoz
írt levél szerzője írja: „Isten szava eleven és átható, élesebb a
kétélű kardnál, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig…” (Zsid 4, 12-16) A kardvívás szabályainál is az a lényeg:
ki érinti meg hamarább a másik „neuralgikus” pontját. Meg kell
tanulni hátrébb lépni, de kellően kell időzíteni a támadást is.
***
Az Úr Jézus is egészséges életet élt. A Szentírás tanúsága szerint
sokat gyalogolt. Vándortanítóként ismerték. Életében „nem volt
hová lehajtania fejét”. Názáreti otthonukból kilépve mindenütt
csak vendég volt, és sehol sem érezhette magát biztonságban.
Csak az Atyánál. A keresztre feszítés előtti és alatti szenvedései
is erős fizikumról és állóképességről tanúskodnak. De mindezt
azért, hogy Isten országát hirdethesse minden erejével.
A Biblia tehát sokat ír a professzionális sport által közvetített értékekről, a küzdelem mibenlétéről, a bátorságról, kitartásról. A sport
képeivel valójában a vallásos életről kapunk eligazítást. Olvasunk
benne lemondásról, sportszerűségről, az esélytelenek győzelméről,
és arról is, hogy nem mindig a siker, a győzelem a fontos.
Sokkal inkább a lélek üdvössége, a szellem ereje, s az öröm,
amelyet Isten az Őt szeretőknek készített.
Sebestyén Péter
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