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Korona

MÁRCIUS 15

Mióta csak írom ezt az újságot, tehát másfél
évtized óta, a márciusi számban első helyen
mindig a tizenötödiki megemlékező ünnepségünkről írtam, s miután arról elmélkedtem
egy kicsit, hogy valójában miről is szól ez az
ünnep, próbálva a megszokott gondolatkereteken túllépni, mindannyiszor soroltam e
nap szovátai eseményeit, és sok képpel illusztráltam is az elmondottakat. A képek sorából
soha ki nem maradhatott a huszáros, rezesbandás ünnepi felvonulásról készült fotó, mert
az olyan mutatós volt mindig. Legalább egy a
hosszú menetről, amelynek élén a Mátyás huszárok ülték meg a lovat, aztán az egyenruhás
fúvósok következtek, majd a vitézi rend tagja
és hosszú oszlopban mi, civilek. Aki csak egyszer látta, annak is az emlékezetében ez a kép
maradt meg. Aki meg maga is beállt a katolikus templomtól induló s – egy kis megszakítással a Városháza udvarán – a fürdőtelepi
Petőfi szoborig vonuló menetbe, azt mondta,
ilyen élményben nem volt még része.
Igen, ez a sajátossága a szovátai március
15-i ünnepségeknek, hogy az eseménysor egy
hosszú fonal mentén történik, amely összeköti templomainkat, a Városháza udvarán lévő
szovátai negyvennyolcasok kopjafáját és a fürdőtelepen emelt Petőfi szobrot.

Most mégsem írhatok a hosszú menetről, az
ünneplők sokaságáról, hiszen legfeljebb lélekben lehetünk ott sokan, lélekben adózhatunk
tisztelettel hőseinknek, hiszen nem szervezhetünk tömeges rendezvényeket. Hatóságilag
betiltották, mert egy apró vírus elindult Ázsiából és felforgatta a világot. Csak úgy, mint tette
annak idején a szabadság eszméje Európában,
amely átlépett országhatárokon, amely mindent felkavart és mindent megváltoztatott.
A felkavarás, lám, megtörtént, hiszen hétköznapjaink és ünnepeink rendje összetört.
Aggódva nézzük, mi történhet még velünk. S
ha majd egyszer véget ér ez a vihar, meglátjuk,
hogy mi az, amit már nem lehet megragasztani, mi az, ami végletesen megváltozott körülöttünk és bennünk.
Ne feledjük, az ünnepeink valójában nem
látványos külsőségek. Azok valóban megszépíthetik, de ami fontos és ami lényeges bennük, az nem a szemnek szól és nem a fülnek
szól. Valójában a lelkünket kell megérintse, s
ha az megtörtént, akkor már mit sem számít,
hogy nem hatalmas csapatba tömörülve, utcára kivonulva örülhetünk neki, csak szétszórtan
otthonainkból. Nem muszáj látnunk, nekünk
elég tudnunk azt, hogy nem vagyunk egyedül.
Molnos Ferenc

A királyságok történetében sok-sok évszázad alatt
közel sem hangzott el an�nyiszor ez a szó, mint az
elmúlt két hónap alatt. Pedig hát a világ számos országában hol vannak már
a királyságok! Bizony, ahol
már nem az azonos nevű
királyokat sorszámozzák,
hanem a köztársaságokat,
ott is minden hírfelületen
– beleértve a kocsmaasztalt
és a szomszédasszonyt is –
folyamatosan ez foglal el
minden helyet. Ez folyik a
csapból, és ez ömlik záporként az égből is.
Eleinte úgy tűnt, hogy
egy távoli világ kuriózuma,
s minket el nem érhet. Ma
már félelemmel beszélünk
róla. Egyszerre mindannyian köztársaság pártiak lettünk, elutasítóan beszélünk
róla, s egyedül maradva
viszolyogva gondolunk rá.
Semmi kétség, magunknak
sem akarunk koronát. Főleg ilyent.
Magunknak?
– Ha aranyból lenne, akkor sem kellene – mondjuk
hányavetin, mert még mindig van viccelni kedvünk, s
jól jön bátorítónak nekünk
is egy kis hetykeség
Persze, bizakodunk, hogy ha
senki más, mi még megúszhatjuk. Ha itt is jár a közelben,
ha bárkit el is érhet, minket
úgyis elkerül. A homlokunkat
nem ékítjük vele.
– Semmi közünk hozzá,
mi mossuk a kezeinket –
mondjuk, mint Pilátus tette egykor.
Egyre csak mossuk a kezeinket.
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:

Bejelentett újszülöttek: Nagy Botond (szülei: Nagy Ferencz és Nagy Enikő); Kisfaludi
Nóra Zsófia (szülei: Kisfaludi Lóránt és Kisfaludi Mária Kincsőke); Birta Petra (szülei: Birta
József és Birta Kinga Melinda); Désy Orsolya (szülei: Désy László és Désy Csilla); Matei
Richárd Henrik (szülei: Matei Dominic és Tímár Andrea Kinga); Kovács Attila Krisztián
(szülei: Kovács Attila és Máté Andrea); Both Anna (szülei: Both Ferencz Károly és Both
Kinga); Fülöp Nagy János Ádám (szülei: Fülöp Nagy János Róbert és Fülöp Nagy Melinda
Kinga); Raja Dorel Elias (szülei Raja Samu Dorel és Raja Imola);

Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: –
Elhunytak: Küsmődi Anna (sz. 1941) – Illyésmező 4 szám; Farkas Rozália (sz. 1949) –
Tavasz utca 53 szám; Kacsó Mária (sz. 1928) – Hosszú utca 131 szám; Pál Mária (sz. M.
Eminescu lakótelep N3/9 szám; Péter Julianna (sz. 1937) – Tölgyes utca 1 szám; Mărgineanu
Liviu (sz. 1948) – Fő út 208/1 szám; Kovács Károly (sz. 1925) – Rózsák útja 11 szám;

Nyugodjanak békében!

– Kedd 11,00 órától;
Simon Ildikó
anyakönyvvezető:
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Szováta város polgármesterének nyilatkozata a koronavírusról
2020. március 12.

A 2020. március 10-én tartott kormányülés döntése értelmében, a Szovátán állami tulajdonban lévő
épületeket, nevezetesen a Tanügyminisztérium fennhatósága alatt álló két iskolatábort (a patakmajori,
illetve a Rózsák úti), valamint a gázas érdekeltségű Medve-tó szállót elkülönítő helynek nyilvánították,
azon személyek számára, akik Európa azon országaiból tartanak hazafele, ahol vörös riadót rendeltek el.
Jelen pillanatban 41 megfigyelés alatt álló romániai személy tartózkodik a fent említett szállásokon. Érkezésükkor egy speciális egészségügyi teszten esnek át, amelynek
eredménye 24 órán belül érkezik vissza Kolozsvárról.
Így ma már tudjuk, hogy a március 11-én érkezett
18. sz. Határozat – Szováta nácsi határozat módosításáról
két személy nem fertőzött. Ennek ellenére a szabáVáros 2020. évi költségvetésé- és kiegészítéséről;
lyok értelmében, ezen személyek 14 napig nem hagynek elfogadásáról;
24. sz. Határozat – a követkehatják el kijelölt helyüket. 13 nap múlva az egészség19. sz. Határozat – a Domokos ző telekkönyvi számú teróletek
ügyi tesztet megismétlik, és ha az is negatív, azaz nem
Kázmér Technológiai Líceum va- C.F.52139-Sovata (régi telekmutat ki fertőzést, akkor hazamehetnek.
lamint az S. Illyés Lajos Általános könyvi szám C.F. nr. 2533),
Azt a személyt, akinél a teszt pozitív, azaz fertőzött,
Iskola ingázó pedagógusai utazási C.F.54880-Sovata ((régi telekspeciális módon azonnal elszállítják.
költségeinek megtérítéséről;
könyvi szám C.F. nr. 3682) és
A karanténban levő személyek nem hagyhatják el szo20. sz. Határozat – a fizetéses C.F. 50726-Sovata átírásáról
bájukat, étkeztetésükről az önkormányzat gondoskodik.
autóparkolók szabályzatának el- Szováta Város magánterületéből
Ma délben, 2020. március 12-én, a prefektusi gyűlést
fogadásáról;
a közterületévé;
követően kaptunk jóváhagyást a hivatalos nyilatkozatra.
21. sz. Határozat – a helyi köz25. sz. Határozat – V3-as tíA személyek egészségügyi állapotáról nem nyilatkozhat
rendészeti bizottság személyi pusú sürgősségi helyzetekre egy
csak a közegészségügyi hivatal, illetve az egészségügyi
összetételének módosításáról;
Önkéntes Szolgálat létrehozásáminisztérium. Nekünk, mint a város vezetőségének, az
22. sz. Határozat – egy hiva- ról Szováta Városban;
a feladatunk, hogy minden szükséges intézkedést biztotalos delegáció – Csopak test26. sz. Határozat – a 2019 évi vásítsunk az érintett személyek ittléte alatt.
vértelepülésről – meghívásának rosi költségvetés lezárásakor muMindenkit tisztelettel felkérek a nyugalomra, annak
elfogadásáról;
tatkozó többlet felhasználásáról.
tudatában, hogy ezek az emberek egyelőre nem be23. sz. Határozat – a he27. sz. Határozat – a Szováta, Fő
tegek. Azon személyeket, akiknél kimutatják a fertőlyi adók és illetékek megál- út 161 szám alatti telek – C1 - műzést, azonnal elszállítják!
lapítására vonatkozó H.C.L. hely – kataszteri, topográfiai dokunr.125/28.11.2019.es helyi ta- mentációjának az elfogadásáról;
Megértésüket köszönjük!

Önkormányzati határozatokról

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
0762201950

CONSILIUL
JUDEȚEAN
MUREȘ
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DIRECȚIA GENERALĂ
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
MUREȘ

COMUNICAT
Începând cu data de 12 martie 2020, în
contextul prevenirii riscului de răspândire a
infecției cu Coronavirus, la sediul Direcției
Generale de Evidența a Persoanelor Mureș,
activitatea cu publicuL se va desfășura după
cum urmează:
1. Se suspend; accesul in incinta instituției al
reprezentanților autorităților publice Locale
(primării, SPCLEP), a altor instituții publice
sau private, executorilor judecătorești, notarilor publici, agenților economici in scopul
depunerii sau ridicării corespondenței. Cererile formulate se vor depune prin poșta civilă,
militară și e-mail, după caz.
2. Ridicarea unor documente/formulare tipizate de stare civilă și de evidență a persoa-

Hotărârile Consiliului Local
Hotărârea nr. 18 – cu privire
la aprobarea Bugetului Local al
Orașului Sovata, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 19 – cu privire la
aprobarea decontării cheltuielilor
de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos Kázmér” şi Şcoala
„S.Illyés Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 20 – cu privire la
aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată;
Hotărârea nr. 21 – cu privire la
modificarea omponenței „Comisiei
Locale de ordine publică” constituită
la nivelul orașului Sovata;
Hotărârea nr. 22 – cu privire la
aprobarea invitării unei delegații
oficiale din localitatea înfrățită
Csopak, Ungaria;
Hotărârea nr. 23 – cu privire la
modificarea și completarea H.C.L.

nr.125/28.11.2019, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 24 – cu privire la
trecerea suprafețelor de teren înscrise în C.F.52139-Sovata (nr. C.F.
vechi: 2533), C.F.54880-Sovata (nr.
C.F. vechi: 3682) și C.F. 50726-Sovata, din domeniul privat în domeniul
public al Orașului Sovata;
Hotărârea nr. 25 – cu privire
la aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență, de tip V3, al orașului
Sovata, județul Mureș;
Hotărârea nr. 26 – cu privire
la utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului 2019;
Hotărârea nr. 27 – cu privire la
aprobarea documentației topo-cadastrală a imobilului, C1 – atelier, situat în Sovata, str. Principală, nr.161;

nelor cu caracter foarte urgent se va face numai
ca urmare a programării efectuate la numărul
de telefon 0265 311109.
3. De asemenea, solicitările de clarificări ale
unor aspecte pe linie de stare civilă și evidență
a persoanelor, însoțite de documentele în
susținere, vor fi transmise exclusiv on-line pe
adresa de e-mail a instituției djepmures@cjmures. ro, răspunsuI urmând a fi transmis la adresa poștal/e-mait indicată de solicitant.
4. Depunerea la sediul Direcției Generale de
Evidență a Persoanelor Mureș a cererilor privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței în
cazuri deosebite se efectuează numai în baza
unei programări telefonice prealabile la numărul de telefon 0265 311 109, în intervalul orar
9,00-13,00 de luni până vineri.
Situația deosebită în care se poate afla
cetățeanul trebuie justificate cu documente,
înscrisuri, etc. și se au în vedere: motive medicale, deplasare urgente în alte localitate sau
în alt stat, susținerea unor examene/concursuri
de admitere, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare.
În ceea ce privește ridicarea cărții de identitate, accesul în sediul D.G.E.P. Mureș se va face
urmare a programării comunicate la depunerea
cererii.
5. Solicităm tuturor persoanelor care sunt
programate să respecte ora de programare și să
evite așteptarea suplimentar; in spațiul destinat
lucrului cu publicul.
6. Activitățile de audiență la sediul instituției
vor fi suspendate în perioada 12-31.03.2020.
Cetățenii se pot adresa exclusiv prin
corespondență poștală sau e-mail la adresa
codruta.sava@cjmures.ro.
În funcție de evoluția situației la nivel
național, măsurile pot fi prelungite pentru o
perioadă ce va fi stabilită ulterior.
Director general
Codruța Sava
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TÚL FOGJUK ÉLNI – dr. Gödény György gyógyszerész (video-szöveg)
Sokan elbagatellizálják ennek a problémának a súlyát, vagy
pedig teljesen pánikot keltve próbálják az embereket idegsokkos állapotba hozni. Mi megpróbáljuk a tényeket vázolni és
összefoglalni, hogy miről is szól ez a komikus történet. Tehát
mindenki tudja, ez a mostani járvány kínai Vuhan városából
indult, ami városkának elég nagy, mert körülbelül annyi ember
lakik benne, mint Magyarországon, sőt, még több is, és a területre pedig akkora, mint Bács-Kiskun megye. Elindult a járvány. Azt mindenki tudja, hogy koronavírus okozza. De nem
úgy általában koronavírus, hanem egy bizonyos fajtája.
A koronavírusnak vagy negyven fajtája ismeretes, mint tudjuk, és a hatvanas években fedezték fel. El is kezdték kutatni az
egész témakört Magyarországon is. Legalább tíz éve folytatnak
koronavírussal kapcsolatos kutatásokat. Hát ez a koronavírus
az oka a jelenlegi járványnak.
De rengeteg koronavírus van, ami nem okoz különösebb problémát. Állatokban is fordul elő, az emberben is legalább háromnégy fajta szépen eléldegél az emésztőrendszerben anélkül, hogy
bármilyen problémát okozna. A koronavírusnak már voltak különböző járványai. Az első 2002-2003-ban indult szintén Kínából. Ezt hamar nyakon csípték. Bár a halálozási rátája magas volt,
de az összbetegarány nem ért el komolyabb létszámot.
A következő hasonló koronavírusa a MERS-CoV Közel-Keleten tombolt, és még a mai napig is Szaúd-Arábiában jelen van.
Ez nagyon jól bírja a meleget, ellentétben a többi koronavírus
típussal, amelyek nem. Tehát ezek a vírusok fordultak elő 2019ig, amikor Kínában felbukkant ez az érdekes koronavírus típus,
ami egy kicsit különbözött a többiektől.
Mit kell tudni a koronavírusról? Ez egy RNS vírus. Tehát a
nukleinsavak közül az RNS – ribonukleinsav – található benne. Ez képes replikálni, és könnyen bejut az emberi sejtekbe.
Van rajta egy lipid burok, aminek vannak fehérje tüskéi, ezzel
kapcsolódik a gazdaszervezetek sejtjéhez, és tulajdonképpen
bepumpálja magát a sejt belsejébe, és ott elindítja a különböző
folyamatokat.
Ma megállapíthatjuk azt, hogy a koronavírusok eléggé elterjedtek, és különböző állatfajokat is érintenek. Az egyik legfontosabb hordozó közöttük a denevér. Denevérről származik a
mostani vírus is. A járványnak a COV-19 a neve, amit ez a koronavírus okoz. A vírusnak a neve a SARS koronavírus 2.
A járványnak a neve pedig a koronavírus által okozott megbetegedés. A 19 pedig azt jelenti, hogy a 2019-re hajaznak ezzel a
számozással. Tehát innen indult ez a folyamat.
A gócpontnak először a vuhani piacot tekintették. Ha láthattunk videókat róla, nem is csodálkozunk, hogy milyen állapotok uralkodnak ezen a piacon. Úgy gondolták, hogy innen
indult el, ez volt a gócpont. Közben kiderült, hogy már az első
száz megbetegedett embernek köze nem volt ehhez a piachoz.
De amúgy érdekes az is, hogy mit gondolunk, tíz-húsz-harminc
évvel ezelőtt a vuhani piac másképp nézett ki? Dehogy. Ugyanezeket az élő állatokat és mindenféle nyúzni való rágcsálókat
sütögettek, árultak ott. Tehát ezen nem kell csodálkozni, itt
nem valami csodadolog történt.

Történt egy mutáció, ami most kezdett az emberre átterjedni
valamilyen közti gazda segítségével. Ezt nem tudjuk, hogy mi
ez a közti gazda. Az lehet, hogy a tobzoska, lehet, hogy más. A
kígyót már elvetették.
Hát innen indult tulajdonképpen a járvány folyamata.
Mit is csinál ez a vírus a szervezetünkben? A vírus elsősorban az alsó légutak nyálkahártyájának a sjtjeit támadja meg. Itt
bejut a sejtbe és különböző gyulladásos folyamatokat indít el.
Ezáltal csökkenti a légző-felületet. Tehát az ember hiába szívja
be a levegőt, nem lesz elég oxigén a sejtjében, és úgy érzi, hogy
fullad. Elsősorban ez a betegség kifejezetten idősebb, legyengült szervezetű, csökkent immunrendszerrel rendelkező és krónikus betegségben szenvedő embereket érint. Ilyenek például a
COPD, tehát a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőket, akiknek a légző-felület eleve már csökkent, úgyhogy ennek
még a minimalizálása nagyobb károkat okozhat. E mellett a ke-

ringési elégtelenségben, illetve a szívelégtelenségben szenvedőket a magas láz és egyéb problémák is megviselhetnek. Főleg az
idősekkel van probléma, akiket egyébként a nátha és egyéb influenzaszerű fertőzés is igen megvisel. Előfordult már fiatalabb
halálozási is, fiatal korú illetőnek az elhalálozása is, de itt nem
tudjuk, hogy egyéb jellegű betegségei voltak-e. Hiába sportolt,
attól lehetnek neki akár keringési problémái is. Emellett még
lehet, hogy influenza fertőzést is elkapott, és a kettő együtt már
sokkal döcögősebb lehetett.
A tünetekről annyit, hogy influenzaszerű tünetei vannak.
Tehát azon túl, hogy légszomj van, köhögés van, ízületi fájdalmak vannak, magas láz van, tehát ezeket lehet észlelni, hogyha
koronavírus fertőzés van. Mindenki tudja, ez a vírus is cseppfertőzéssel terjed. Az apró cseppekben kijut a légző-rendszeren
keresztül a gazdaszervezetből, és képes megfertőzni másokat.
Tehát ilyenkor mutat egy aktivitást egészen addig míg be nem
landol valamelyik szervezetbe és ott tovább folytatja a munkáját. Ha mondjuk nem kap el senkit, nem talál gazdaszervezetet a vírus, akkor bárhol leparkolhat, akár egy billentyűzeten,
akár a villamoson vagy a buszon a kapaszkodón vagy bármilyen felületen, ahol el van. Ez a vírus nem bírja a meleg száraz
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körülményeket, tehát ott hamar elpusztul. Viszont a nedvesebb
és hűvösebb időszakot szereti. Tehát ha nagyon nem süt a nap
vagy nem szárad ki, akkor elég sokáig átvészeli. Ez néhány órától pár napig terjedhet ez az aktivitási időszak, amikor képes
fertőzni. Hát egy a lényeg, hogy amikor megfogdosunk valamit,
akkor ne tegyük a kezünket a szájunkba, ne törölgessük a szemünket, hanem mossuk meg és fertőtlenítsük a kezünket!
Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés, hogy mik a túlélési esélyek? Annyit kell tudni a vírusról, hogy a megfertőzöttek közel
80%-ka különösebb tünetek nélküli átvészeli ezt a betegséget.
15% amelyik súlyosabb eset, és körülbelül két százalékon van a
halálozási ráta, picivel több a jelenlegi számítások alapján, mint
2%. De ez nem azt jelenti, hogy minden száz emberből kettő
biztosan meghal. Ez csak egy arányszám, ami később változni fog, amikor vége lesz a járványnak, és összeadják az adatokat. Rengeteg olyan beteg van még, aki elkapta a vírust, akinél
semmilyen tünetek nem voltak, vagy egy kis köhögéssel elvolt
otthon, mint a befőtt, és senki nem tudja, hogy ő beteg volt. A
járvány végén majd ezeket hozzáadják, és valószínűsíthető az,
hogy a halálozási ráta 1% körül fog megállni végeredményben.
Hogy hogyan éljük túl ezt a vírust? Teljesen egyszerű. Maradjunk józanok, maradjunk értelmesek, és ne dőljünk be a pániknak! Ami minket zavart, hogy vagy elbagatellizálták az emberek
ezt a problémát, tehát ez nem számít, vagy pedig mindenki farkast kiáltott, és mindenki el fog pusztulni, és ez vírus, amitől kipusztul az emberiség. Mondom, hogy nem. A legegyszerűbb a
tisztánlátáshoz a, ha összehasonlítjuk egy számunkra ismert járvánnyal, mondjuk az influenzajárvánnyal. Mi a különbség a kettő között? Egy a fontos dolog, hogy ennek a halálozási rátája jelen
pillanatban magasabb, mint az influenzáé. Az influenzáé 0,1%.
Mit tudunk a koronavírusról? Azt, hogy jelen pillanatban március elején vagyunk – tehát aki később nézi az adatokat, akkor
azt vizsgálja felül –, jelen pillanatban 100 000 fő alatt van megbetegedettek száma, és a halálozás is 3 000 fő alatt van. Ehhez
képest, ha megnézzük, csak Magyarországon az influenza szezon
során hetente 40 000 ember fordul orvoshoz s megbetegedésből
kifolyólag. Nem beszélve azokról, akik még ugyanezt otthon
vészelik át. Tehát, ha ezt nézzük nagyságrendileg és terjedésileg
jelen pillanatban az influenza azért jóval előtte jár a koronavírusnak. A halálozási arány is jóval nagyobb. Ha Kínát nézzük,
Kínában is körülbelül 70 ezer ember halt meg az idei influenza
szezon során felső légúti vagy szív-érrendszeri szövődmények
következtében. Tehát nagyságrendileg az influenza sokkal jobban arat, mint jelen pillanatban a koronavírus. Csak mi a helyzet?
Az influenzát ismerjük – állítólag van védőoltás is, a hatékonyságát majd meglátjuk, kinek milyen – a koronavírus pedig egy mumus, nem láttuk sose, nem hallottunk róla, azt hisszük, hogy ez
elpusztítja az emberiséget. De nem. Nézzük meg józanul! Ha az
Egyesült Államokat nézzük, az Egyesült Államokba is már 50 000
ember simán meghalt influenzajárvány következtében ebben a
szezonban. Átlagosan az influenza éves szinten 250-500 ezer embert visz el légúti szövődmények következtében, és akkor még
a kardiovaszkuláris, vagyis a szív-érrendszeri szövődményeket
nem is néztük. Tehát nem kell félni a koronavírustól! Józannak
kell maradni, okosnak és bölcsnek, és át kell nézni ezeken a rémhíreken, és csak a tényekre kell alapozni a döntéseinket!
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Mit tehetünk koronavírus ellen, hogyan védekezhetünk? Hát
mossunk rendszeresen, alaposan kezet! A kézmosásról is rengetegen csináltak videót is, elmesélik hogyan kell. Egy a lényeg,
legalább csuklótól – nem mondom, hogy környékig, mint egy
műtét előtti bemosakodásnál – az ujjak hegyéig. Az emberek általában az ujjak hegyét nem szokták alaposan megmosni, csak
úgy futólag. Legalább húsz másodpercig mossuk a kezünket!
Mért jó ez? A szappan oldja a zsírt, oldja a vírusnak a lipid-,
tehát zsírból levő burkát, és ezáltal a vírusnak annyi. Nagyon
jók a különböző gél-alkohol tartalmú fertőtlenítőszerek. Ezek is
ugyanúgy oldják a lipid-burkot, és a vírusnak annyi.
Nagyon sokan használnak különböző maszkokat. Különböző
problémák merültek fel maszkok használatával kapcsolatban,
hogy ez a maszk jó, az nem jó, ez erre jó, az arra jó. A maszk
egyedül arra jó, hogy ha valakinek betegsége van, megbetegedett, akkor felvegye és a csulát abba takarítsa el. Tehát az ember ilyenkor köhög, prüszköl, minden váladék jön ki belőle,
amiben a kis cseppekben a vírusok szaladgálnának szanaszét.
Ilyenkor a maszk fel fogja őket fizikálisan. Érdekes dolog, hogy
a maszknak a szövése az jóval hézagosabb, mint amekkora egy
vírus. A vírus annyira apró, hogy ezeken át tudna jutni. Viszont
mert cseppekben jön ki az ember szervezetéből, ezért mégis egy
gátját jelenti a maszk a vírusnak.
Mi a hasznunk ebből a koronavírus őrületből, ami most zajlik? Az, hogy talán jobban odafigyelünk a higiéniánkra. Tehát
többet mosunk kezet, odafigyelünk arra, hogy zsebkendőbe köhögjünk, prüsszentsünk, illetve megnézzük, hogy mit fogunk
meg. Egy, ami nagyon fontos, ne babráljuk az arcunkat, ne
nyúlkáljunk a szájunkba, orrunkba, mert az ember automatikusan piszkálja az arcát, anélkül hogy észre venné! Tehát lehet,
hogy kicsit nagyobb fegyelemre késztet bennünket ez a veszély,
ami – mondom – nem akkor a veszély, mint amit gondolunk.
Azért oda kell figyelni, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez
ne terjedjen tovább és ne legyen egy általános pánik következtében egy téboly-hangulat az országban.
Mit tehetünk még a vírus ellen? Egy a lényeg, ha kirámoljuk a
boltokat és hazavisszük a lisztet, cukrot, olajat és a száraztésztát, az nem a koronavírus ellenszere. Attól nem leszünk beljebb.
Attól nem lesz senki egészségesebb. A harmadik világháború
kitörése még jóval odébb van, tehát nem kell aggódni azon,
hogy otthon nem lesz mit enni! Ha ezt a pénzt inkább különböző vitaminkészítményekre költjük, az immunrendszerünket
kicsit felspanoljuk, lehet, hogy beljebb leszünk. Ezzel kapcsolatban nyugodtan megnézhetitek azokat a videókat, amiket készítettem. Akár a D vitaminost, akár a C vitaminnal kapcsolatos
összefoglalókat. Tehát tulajdonképpen aktívan kellene hozzájárulnunk, hogy ez a vírus ne jusson be a szervezetünkbe, s ha
mégis bejutott, felkészültek legyünk rá, és meg tudjuk védeni
magukat anélkül, hogy így imádkozva várnánk, hogy mikor
lesz egy vakcina ellene, illetve mikor lesz valami csodaszer,
amit, ha beveszünk, meggyógyulunk.
Nagyon fontos, hogy mindenféle felső légúti, meg alsó légúti,
meg egyáltalán légúti influenzaszerű tünetekkel ne kezdjük
zaklatni a háziorvosi rendelő nyugalmát, ne menjünk a többi
ember közé, hanem szépen otthon próbáljuk magunkat összerakni! Ha ez a folyamat elindulna valamilyen irányba és úgy
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gondoljuk, hogy valami probléma történt, ha volt kapcsolatunk
valamilyen fertőzött területről idekerült emberekkel, ami arra
utal, hogy netán mi is elkaptuk a fertőzést, akkor hívjuk fel az
ingyenesen hívható vonalat, ott elmondják, hogy mi a teendő,
és nem kell mindenkihez védőruhás, beöltözött mentőket hívni, mert szegényeknek van elég dolguk az egészségügyben.
Ez az a megbetegedés és járvány, amitől ki fog pusztulni az
emberiség? Hát nem ez az. Volt már számos jelentkező a fekete
himlőtől a pestisen keresztül a spanyolnátháig. Még mindig itt
vagyunk az emberek, és egyre fejlettebb az egészségügyünk és a
tudomány is sokkal előrébb van, mint korábban. Ami probléma
van, az első sorban a gazdasági szinten jelentkezik. Rengeteg
olyan terület, mint például a kereskedelem és idegenforgalom,
turisztika szenved olyan jellegű hátrányt, hogy számos ember
megélhetése múlik ezen. Mivel nagyon fel lett hypeolva ez vész
és vihar és gond és probléma és itt a világvége, az emberek an�nyira félnek, hogy nem veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és akik ebből a szektorból élnek, ott akadnak problémák.
Tulajdonképpen ez okozza a rémhírterjesztésnek a leggázosabb
következményeit.
Problémát fog okozni ez a vírus? Persze. De nem Európában
vagy Észak-Amerikában, ahol viszonylag fejlett az egészségügy.
Ahol a legnagyobb gondot okozhatja ez a vírus illetve ez a járvány, inkább a sűrűn lakott területeken, ahol az egészségügyi
ellátás sokkal gyengébb, mint Európában, Észak-Amerikában,
ahol az emberek gyengébb anyagi körülmények között élnek,
ahol rengeteg más jellegű megbetegedés, például HIV fertőzés
is előfordulhat. Mi tudjuk a HIV-ről, hogy ez tulajdonképpen
immunhiányos megbetegedés, tehát az amúgy is gyenge immunrendszerű embereket sokkal könnyebben támadja meg
ez a vírus, és okoz olyan problémákat, ami esetleg halállal is
végződhet. Tehát Afrikát kell megmenteni ebben a tekintetben,
mert itt okozhat olyan jellegű problémákat, amiket baromi nehéz lesz orvosolni.
Nagy problémám még ezzel a járvány-kommunikációval az,
hogy minden média saját malmára hajtja a vizet, nézettséget
akar generálni. Csinál különböző olyan videókat, amitől az embernek a hideg futkos a hátán, és az is elhiszi, hogy itt mindenki
meghal, aki korábban elég szkeptikus volt.
Tehát ebből már elég legyen! Könyörgöm, egy csatorna ne
ebből éljen meg, hogy minden nap olyan információt dob fel,
olyan stílusban, hogy még a bolond is a fejéhez kapkod! Hol
tartunk? Tudjuk, hogy probléma van, meg járvány van, be fog
jönni Magyarországra is, és itt is lesznek betegek. Ez nem azt
jelenti, hogy ez a világ vége. Elhiszem, hogy mindenki fél az
ismeretlentől, de lassan megismerjük ezt a vírust is nem lesz
okunk a félelemre.
Nem akarom én bántani azokat, akik bevásároltak most, de
azt tudja meg mindenki, hogy nem a száraztészta, nem a liszt
és nem az olaj fog minket meggyógyítani, hanem a megfelelő
immunrendszer működése, amiket különböző vitaminokkal
tudunk erősíteni! Tehát inkább törődjünk többet magunkkal,
pihenjünk eleget, akkor ne menjünk közösségbe, hogyha nagy
gáz van, tehát úgy érezzük, hogy tünetek jelentek meg rajtunk,
és próbáljuk meg kivédeni ezt az időszakot, mert átfogjuk vészelni ezt is, mint eddig bármilyen jellegű világjárványt!

Veszteg
– Maradj veszteg! – szólt rám a nagyanyám, ha úgy vélte,
hogy túlságosan nyughatatlan az unoka, nem bír egy helyben maradni, és ez neki kezd az idegeire menni.
– Maradj veszteg! – szólt rám anyám, ha kunnyogtam,
hogy engedjen már el a szomszédkölykökkel játszani.
Csöppnyi emberként értettem, hogy az a „vesztegmaradás”, amire nagyanyám intett és az anyámé nem pontosan
ugyanazt jelenti. Nagyanyám nyugalmat akart, hagyjam
abba az izgést-mozgást. Anyám meg tulajdonképpen azt
akarta, hogy hallgassak már el végre, és ne menjek el otthonról sehova.
Ebben valójában benne volt a „veszteg” minden jelentése:
ne mozogj, hallgass, maradj helyt. De mivel én sosem magamtól maradtam veszteg, mindig csak valamilyen szigornak engedve, e szó hallatán mindig valamilyen kényszerűséget is éreztem, amire igazolást is találtam a „veszteglés”
kifejezésben, ami egyértelműen kényszerű megállást, rövidebb hosszabb egy helyben időzést jelent. Meg, persze,
helyben topogást, meg elpocsékolt időt. A veszteglő, mind
menne, de nem mehet. Gondolatban előremegy, mintegy
megnézi, hogy hol tartana, ha nem jön ez a veszteglés, aztán visszatér és egyre idegesebb lesz. A veszteglőnek nehezére esik veszteg maradni.
Telt-múlt az idő, s aztán Rejtőnél könyvcímként találkoztam a „vesztegzár” kifejezéssel (Vesztegzár a Grand Hotelben), amiben, ugye, még több a kényszer. A vesztegzár
másik neve, a karantén, idegen kifejezés. Az nem mond
semmit nekem, csak ha vesztegzárra lefordítom. Íze, története számomra csak ennek van.
Vesztegzárban az ember nem csak veszteg marad végre,
de zár alá is kerül. Lakat alá. Rácsok mögé. A sors fintora,
hogy amikor teljes mértékben korlátoznak mozgásodban,
elméd és szíved akkor lesz szabad.
– Csak egy ketrecet kellene venned és magadra zárnod,
gondold azt, hogy te vagy kívül, és bezártad a világot! –
mondja a bölcselet, tanítva, hogy tulajdonképpen csak zár
alatt lehetsz szabad.
Miért jut most mindez eszembe? Talán mert világjárvány
közelít felénk, sőt, itt is van már minden kellemetlenségével és félelmével. Talán mert éppen szobafogságon vagyok.
Elért a vírus – no nem a koronás, az még nem –, s én pár
napra ágynyugalomra vagyok ítélve. Tehát vesztegzár alatt
veszteglek, de így sem tudok igazán veszteg maradni, mert
feladat mindig van, s ha elfogyna is még mindig marad a
nyughatatlan elme.
– Maradj veszteg! – szólna rám parancsolóan a nagyanyám, látva a nyugtalanságom, ha még élne.
– Maradj veszteg – szólna rám anyám, ha ő is élne –, ne
menj el sehova itthonról, szépen kérlek!
Molnos Ferenc
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Mit tehetünk magunk – Javaslat 15 pontban
Hasznos lehet néhány tudnivaló, mert rajtunk is áll, hogy
elkapjuk-e ezt a fertőzést, illetve, hogy megszakadjon a tovább
Tizenöt pontból álló javaslatcsomagot állított össze a koronavírus terjedésének megállításával megbízott Stratégiai
Kommunikációs Csoport.
1. Kerüljük azokat a zsúfolt
helyeket, ahol potenciálisan sok
személlyel kerülhetünk közvetlen kapcsolatba. Ilyenek például a rendezvények, üzleti sorok,
zsúfolt közszállítási eszközök,
játszóterek, edzőtermek. Lehetőleg ne vigyük a gyerekeket
olyan helyekre, ahol olyan játékok vannak, amelyeket sokan
megérintenek.
2. Csökkentsük a minimumra a fizikai kapcsolatot minden – a közvetlen családon
kívüli – személlyel. Ne fogjunk kezet, ne ölelkezzünk,
ne pusziljuk arcon senkit, ne
csókoljunk kezet senkinek,
ne érintsük meg senkinek
az arcát. Javasolt a közvetlen
családtagokkal is csak azután
létesíteni fizikai kontaktust
hazatérését után, hogy fertőtlenítettük kezünket.
3. Kerüljük azoknak a felületeknek a megérintését, amelyeket sokan megfognak, ilyenek
például a karfák, kilincsek,
fogantyúk, liftgomb vagy bejárati csengők. Amennyiben
mégis elkerülhetetlen ezeknek
a megérintése, akkor egyszer
használatos
zsebkendőkkel
nyúljunk hozzájuk.
4. Ne közelítsünk senkihez
másfél méternél kisebb távolságra. Amennyiben közszállítási eszközön vagyunk ne
álljunk senkivel se szembe. A
közszállítási eszközökről való
leszállás után fertőtlenítsük a
kezünket mielőtt arcunkhoz,
orrunkhoz vagy szánkhoz
érünk vele.

5. Lehetőleg használjunk alternatív útvonalakat, hogy elkerüljük a zsúfolt tereket. Ha
programunk lehetővé teszi,
akkor olyan órákban menjünk
ki, amikor kevesen vannak az
utcán. Városi környezetben
kisebb távolságok megtételére
használjunk inkább biciklit,
rollert vagy gyalogosan közlekedjünk.
6. Lehetőleg ne utazzunk
olyan országokba, amelyekben nagy számú COVID-19es fertőzöttet mutattak ki és
az onnan hazatérni szándékozókat lehetőleg beszéljük
le arról, hogy hazajöjjenek. A
koronavírus nemzetközi elterjedésének térképét itt lehet
nyomon követni. Ha mégis
kénytelenek voltunk elutazni
egy vörös vagy sárga színű
fertőzöttségi szinttel jelölt
országba vagy régióba, akkor hazaérkezésünk után 14
napos karanténba kell vonulnunk családunkkal együtt.
7. Lehetőleg kerüljük a készpénzes kifizetéseket, a bankjegyek és pénzérmék használata
elősegíti a fertőzések terjedését.
8. Ha lehetőségünk van rá,
akkor dolgozzunk otthonról.
A munkaügyi minisztérium
erre vonatkozó javaslata itt tanulmányozható.
9. Szigorúan tartsuk be a
hatóságok által javasolt tisztálkodási szabályokat, hiszen
így magunkat és családtagjainkat is egészségét is védelmezzük. Ha meghűlésre vagy
influenzára jellemtő tüneteket
észlelünk magunkon, akkor
használjunk védőmaszkot a
hozzánk közel álló személyek
megóvása érdekében. Mossunk kezet legalább 20 má-

terjedése. Jó, ha tudjuk, mit kell tennünk, ha már ha olyan
tüneteket észlelünk, amelyek felvetik e kór lehetőségét.
sodpercig vízzel és szappannal minden olyan alkalom
után, amikor potenciálisan
fertőzött felülettel érintkeztünk. Lehetőleg használjunk
papírtörülköző. Ne érintsük
meg arcunkat, szánkat vagy
orrunkat kezünk fertőtlenítése nélkül. Tüsszentéskor
vagy köhögéskor használjunk
egyszer használatos papír
zsebkendőt, amelyet utána
dobjunk szemétbe. Fertőtlenítsünk alkohol vagy klór
alapú fertőtlenítő szerrel minden olyan felületet – otthon
vagy munkahelyen – amellyel
gyakran érintkezésbe lépünk.
Szellőztessünk gyakran. Csak
orvosi utasításra szedjünk antibiotikumot. Ne igyunk senki után, ne használjuk senki
evőeszközeit. Ne lépjünk kapcsolatba olyan személyekkel,
akik otthoni elkülönítésben
vannak. A védőmaszknak a
szánkat és az orrunkat is el
kell takarnia.
10. Ne feledkezzünk meg a
koronavírus specifikus tüneteiről (köhögés, hőemelkedés, légzési nehézségek), mert
így időben gyanút foghatunk
olyan személyek esetében,
akik nem is sejtik, hogy a
koronavírus hordozói. Csak
hivatalos forrásokból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban. További információkat
a 0800.800.358 számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben
ne ezt a számot tárcsázzuk,
hanem az 112-es segélyhívó
számon kérjünk segítséget!
11. Lehetőleg ne tegyük ki a
65 év fölötti személyeket annak,
hogy zsúfolt terekben mozogjanak. A statisztikák szerint ez a
korcsoport számít a legveszé-

lyeztetettebbnek,
különösen
akkor ha egyéb krónikus betegségekben is szenvednek.
12. Jelezzük a hatóságoknak,
ha olyan személyről van tudomásunk, aki kapcsolatba lépett koronavírussal fertőzött
személlyel, vagy ha tudomásunk van olyan személyekről,
akik vörös fertőzöttségi zónából tértek haza és nincsenek
karanténban vagy otthoni
elkülönítésben. Legyünk óvatosak, mert a vírust olyan személyek is terjeszthetik, akik
látszólag egészségesek.
13. Azonnal jelezzük háziorvosunknak, ha vörös fertőzöttségi szintű országból tértünk haza.
14. Maradjunk otthon, ha
grippé vagy meghűlés jeleit
észleljük magunkon és kérjünk – telefonon – tanácsot a
háziorvosunktól. Ne menjünk
sürgősségire a panaszunkkal,
mert amennyiben koronavírussal fertőzöttek vagyunk
más személyeket is megfertőzhetünk. A koronavírussal
fertőzött személyek elszállítását csak szakemberek tudják
biztonságos körülmények között elvégezni.
15. Ha otthoni elkülönítésben vagyunk, akkor szigorúan tartsuk be a hatóságok
rendelkezéseit.
Semmilyen
körülmények között ne hagyjuk el otthonunkat 14 napig,
ne fogadjunk látogatókat és
ne létesítsünk közvetlen fizikai kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik élelmiszerrel
ellátnak. Az otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeletek
megszegése 20 ezer lejig terjedő bírsággal és büntetőügyi
eljárás elindításával sújtható.
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művelődés

Sirültek a Sirülők, forogtak a szoknyák és az évszakok
Évszakok örökös körforgásában találja meg a természet
rendjét az ember, s a maga
helyét is ebben a rendben. A
rend az, amihez igazodnia
kell, és tudja, hogy ez a rend
az, ami megtartja őt.
Tavaszra nyár, nyárra ősz,
őszre tél... és kezdődik minden elölről.
A rend része a munkával,
gondokkal terhelt hétköznapok sora, amikor az ember
tulajdonképpen verejtékével
szenteli meg mindazt, amit
két kezével teremtett.
A rend része az ünnep is,
amikor kizökken a hétköznapokból, és átadja magát a létezés örömének, a mámornak.
Ennek a mámornak a megjelenése a tánc.
A szovátai Sirülők néptánccsoport erről a rendről és erről a mámorról adott képet
nekünk az Évszakok című
irodalmi szövegrészletekkel
összefűzött előadásával.
Tőkés Lóránt tanítványai
fergeteges műsorral lepték
meg a szovátai közönséget.
– De szépek vagytok! És milyen ügyesek! – ez volt a kipirult arcú nézők tekintetében,
ez tolult az ajkukra is, amikor
az előadás után a meghatottságtól meg tudtak szólalni.
Jó volt látni őket. Jó volt általuk visszatekinteni a múltba, és jó volt megérezni, hogy
mennyi megtartó erő van még
a néphagyományainkban.
Elbűvöltek minket.
Sirültek a Sirülők, forogtak a
szoknyák és az évszakok. Forgott velünk a világ.
Illesse köszönet mindazokat, akik ezt a szép előadást
létrehozták! Mindazokat, akik
ezt a tehetsége és lelkes csapatot oktatják, nevelik és összetartják!
Molnos Ferenc

„...utas vagyok csak ebben a világban, egészen magánosan vándorló utas, aki megnézhet mindent, amit látni módjában van, de semmit magával el nem vihet, semmit félre nem tehet, semmihez hozzá nem kötözheti magát, bármennyire is megszerette ezt, vagy amazt. S lassan, lemondó
szomorúsággal kialakult bennem az útiterv is: az ember egészen rendszertelenül és minden értelem híján is igyekszik kissé megszépíteni azt az utazást, amennyire lehet...”
/Wass Albert: Három találkozás a halállal/

„Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová.
Nemcsak mi haladunk az utakon az, utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden
út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak,
országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük van.”
/Márai Sándor: Az utakat sokáig nem érti meg az ember.. /

művelődés
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„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság
nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.”
/Fekete István: Jóság/

„A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős
éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt
és boldogságot fogan — mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek,
mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor
úgy érzitek, hogy sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe,
hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem
egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság,
a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami
megrémíthet. Legyen menedéketek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek.”
/Wass Albert: Az én titok-karácsonyom/

„Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten ajándéka,
mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat,
akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése.
Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet
csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja
megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette”
/Wass Albert: Az én titok-karácsonyom/

„A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra
lehullanak. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra
jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél. És Te
természetesen azt mondod erre, hogy nem is lehetne másként,
mert így van ez jól. Miért vagy úgy kétségbeesve tehát, hogy
újra elölről kell elkezdd az életedet?”
/Wass Albert: Mindent újra kezdünk/

10

Szovátai Hírmondó, 191. szám 2020. március

közélet

Visszaszolgáltatás
Döntőházként fogadta el a képviselőház azt az RMDSZes törvénykezdeményezést, amely a visszaszolgáltatott
javak valós értékfelmérését biztosítja, valamint arra kötelezi az államot, hogy visszaszolgáltatási folyamatban
bizonyítsa be, nem jogtalanul kobozta el a tulajdont. A
tervezetet Apjok Norbert, az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője dolgozta ki, a képviselőházi
vitában Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő
kiegészítő javaslataival került elfogadásra.
A Máramaros megyei parlamenti képviselő elmondta:
„sajnálatos, hogy 30 évvel a
rendszerváltás után sem rendeződött az elkobzott egyházi
ingatlanok teljes visszaszolgáltatása. Azok az igénylők, akik
kárpótlásért folyamodtak valós
ingatlan áron alul voltak kárpótolva. A ma elfogadott törvény
áttörést nyújt a visszaszolgáltatott ingatlanok értékének valós
megállapításában. Ezentúl nem
a 2013-as ingatlan értékek szerint kell felmérni az ingatlanokat, hanem a visszaszolgáltatást
előíró határozat időpontjában
érvényes közjegyzői értékrács
szerint kell azokat felbecsülni.”
Szabó Ödön, az RMDSZ
képviselőházi
frakcióvezető-helyettese, kifejtette, a ma

elfogadott törvény változást
hoz az eddigi visszaszolgáltatási folyamatban: „eddig az
eredeti tulajdonosoknak kellett
bebizonyítaniuk, hogy az állam jogcím nélkül, erőszakkal
fosztotta meg őket az adott
tulajdontól. Azonban ezt sok
esetben lehetetlen volt bebizonyítani. A ma elfogadott törvényben gyakorlatilag megfordítottuk az eddigi bizonyítási
folyamatot: ezentúl az állam
kell bizonyítsa azt, hogy nem
erőszakkal vette el az adott
javat, amennyiben ezt nem
tudja, akkor az adott ingatlan
tulajdonjoga az elkobzás előtti
tulajdonost illeti meg.”
A törvény az államelnöki
kihirdetést követően lép hatályba.

Húsvéti ünnep
A parlament március 10-én megszavazta, hogy minden
állampolgár saját felekezeti ünnepekor kapjon hivatalos
munkaszüneti napot.
A törvénytervezetet az
RMDSZ kezdeményezte, a
jogszabály haszonélvezői elsősorban a romániai magyarok, akiknek húsvéti és pünkösdi ünnepük legtöbbször
nem esik egybe a román ortodoxok húsvéti és pünkösdi
ünnepével, mivel a katolikus
és protestáns egyházak az
ortodoxokétól eltérő naptár

szerint számolják e két keresztény vallási ünnep időpontját. A jogszabályt a képviselőház ügydöntő házként
egyhangúlag, 266 támogató
vokssal fogadta el kedden. Az
RMDSZ által kiadott közlemény Szabó Ödön képviselőt,
a törvény kidolgozóját idézte,
aki elmondta: az elmúlt években folyamatosan érkeztek

jelzések, hogy a munkaadók,
akárcsak az állami intézmények a többségi vallás ünnepét, az ortodox húsvétot
adták ki az alkalmazottaiknak szabadnapnak, noha legtöbbször az nem esett egybe
a katolikusok és protestánsok
ünnepével. Felidézik, hogy
a megszavazott törvény erre
a problémára ad megoldást,
így a román közlönyben való
megjelenése után mindenki
akkor ünnepelhet és kaphat
szabadnapot, amikor a saját

vallása szerint van ünnepe. A
jogszabály kitér a diákokra is,
mert a román tannyelvű iskolákban volt rá eset, hogy igazolatlan hiányzónak írták be
azokat a tanulókat, akik saját
vallási ünnepeiken nem mentek órákra. A törvény előírja,
hogy a tanév szerkezetét az
ő jogaikhoz is kell igazítania
a minisztériumnak. A jogszabály akkor jelenhet meg a
közlönyben és léphet hatályba, ha Klaus Johannis államelnök is aláírja.

Külön nyelvvizsga nélkül
Ezentúl egyetlen egyetem sem kötelezheti felvételikor, hogy román nyelvből külön vizsgázzanak azok a
diákok, akik valamilyen kisebbség nyelvén végezték középiskolai tanulmányaikat. A szabályozás módosítására azt követően került sor, hogy a Nép Ügyvédje hivatalának a figyelmeztetése alapján a tanügyminisztérium
pontosította a 2016-ban, a Cioloș-kormány által elfogadott egyetemi felvételi szabályzatát.
Szabó Ödön, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetőhelyettese elmondta: ahogyan
a jogvédő hivatal észrevételéből is kiderült, számos olyan
egyetem volt Romániában,
amely a Cioloș-kormány idején elfogadott egyetemi felvételire vonatkozó országos szabályozás értelmezhetőségéből
adódóan külön nyelvvizsgát
kért azoktól a diákoktól, akik
valamely kisebbség nyelvén
végezték középiskolai tanulmányaikat.
„Az egyetemi szabályzat
ezirányú értelmezése diszkriminatív volt, ezért az RMDSZ
mindent megtett azért, hogy
mielőbb pontosítson a szabályzaton. Elfogadhatatlan,
hogy annak a magyar diáknak a nyakába, aki ugyanúgy
érettségizett román nyelvből,
mint egy román diák, további
vizsgákat rójanak csak azért,
mert magyar iskolába járt.”

A kifogásolt szabályozás
diszkriminatív
értelmezésére tavaly hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt ombudsman-helyettes.
Ennek
következtében a Nép Ügyvédje hivatalból felszólította a
tanügyminisztériumot, hogy
módosítsa a szabályozást,
amelyre az idei év első napjaiban került sor. Az ügyről az
Asztalos Csaba által vezetett
Országos Diszkriminációellenes Tanács is megállapította,
hogy diszkriminatív, továbbá
a helyzet megoldásában Kovács Irénke oktatási államtitkár is oroszlánrészt vállalt.
Szabó Ödön, az RMDSZ
Bihar megyei parlamenti
képviselője hangsúlyozta: ez
az ügy is rámutat arra, hogy
mekkora súlya van a magyar
képviseletnek, ha az minden
szinten biztosított a kormányzati intézményekben és a parlamentben egyaránt.

fiatalok

SZISZ

Szovátai Hírmondó, 191. szám 2020. március

- szenések

Belga csoki, belga sör – és látogatás az Európai Parlamentbe
A Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) jóvoltából meghívást kaptunk egy brüsszeli
munkalátogatásra, mint a
Szovátai Ifjúsági Szervezet képviselői. Így február
17 és 19-e között lehetőségünk nyílt megismerni
Belgium fővárosának történelmi városrészét, valamint betekintést nyerni
az Európai Parlament működésébe. Rajtunk kívül
az ország számos részéről (Bukarest, Kolozsvár,
Beszterce,
Marosvásárhely) érkeztek résztvevők.
Az első és az utolsó napunk nagy része utazással,
valamint a helyi gasztronómia megismerésével telt. A legmozgalmasabb napunk február 18-án volt, amikor meglátogattuk a város olyan nevezetesebb helyeit és épületeit, mint például a királyi palotát vagy
a „Pisilő kislány” nevű szobrot (amelynek társai a város különböző pontjain lévő Pisilő fiú és a pisilő kutya). A napunk
fénypontja azonban az Európai Parlament megismerése volt.
Csapatunkat Vincze Lóránt képviselő úr látta vendégül (az ő
meghívására utazhattunk Brüsszelbe) így ő is vezetett körbe

bennünket a modern és impozáns épületóriásban. Szerencsénkre még egy valódi ülésre is bepillantást nyerhettünk.
Ezek után egy közös beszélgetés következett Vincze Lóránt
és Winkler Gyula képviselőkkel, akik olyan, általunk feltett
kérdésekre válaszoltak, mint a Minority Safepack jövője. A
parlamenti látogatásunk után egy díszvacsora zárta a napot
Vincze Lóránttal és feleségével.
Összességében véve úgy gondolom, hogy tanulságos kirándulás volt mind kulturális,
mind tanulmányi szempontból.
Testközelből láthattuk és tapasztalhattuk, hogy hogyan is működik az európai parlamanet,
mivel foglalkoznak pontosan az
ott lévő képviselőink. Ugyanakkor megismerhettük Belgium
fővárosát, annak helyi kultúráját
és gasztronómiáját. Ki ne hallott volna a híres belga csokiról,
gofriról, vagy a még híresebb
belga sörökről?! Ezeket mind
sorra kóstolhattuk. Nagyon hálás vagyok, hogy mindennek
részese lehettem, és hogy új ismerősökkel, illetve megannyi
felejthetelten élménnyel gazdagodhattam.
Gál Kriszta
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HÓFESZT
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SZERVEZŐI SZEMMEL

A 2019/2020-as téli idényben sajnos nem volt
részünk nagy havazásban, nem élvezhettük
ki az igazi téli tájat, nem idézhettük fel általa
gyermekkorunk havas, de játékos emlékeit, és
a hóval járó szórakozási lehetőségek se voltak
adottak a mi kis városunkban. Ezért jómagam,
néhány diáktársam és a szovátai ifjúságot képviselő néhány személy, mint a SZISZ (Szovátai
Ifjúsági Szervezet) tagjai kötelességünknek
éreztük, hogy 2020. február 29-én, a telet méltón búcsúztatva megszervezzük a II. Hófesztet
Szovátán.

Ahogy fennebb is említettem, az időjárás
ezúttal sem kedvezett nekünk hóval. Emiatt
úgy döntöttünk, hogy semmit sem bízunk
a véletlenre, és a fesztivál helyszíneként a
szovátai sípályát választottuk, ahol minden
szórakozni vágyó gyönyörködhetett a havas tájban. A fesztivált déli 12 órai kezdettel
nyitottuk meg, fél egyig bejelentkezhettek a
csapatok, akik a játékos versenyeken indultak. A feladatok közötti szórakozást és az
egész napos jó hangulatot Hegyi Eduárd DJ
biztosította. Fél egytől következett egy ne-

fiatalok
gyedórás havas zumba Magyari Ildikó és lányai vezetésével,
amelyhez nemcsak a versenyzők
csatlakozhattak, hanem a turisták
és mi, a szervezők is szívesen bekapcsolódtunk. A pályákon végzett utolsó simításokat követően,
már indulhattak is a csapatok az
ügyességet és gyorsaságot igénylő, mókás megmérettetéseken. Az
idősebb korosztálynak olyan versenyszámokkal készültünk, mint
a “Malachízlalás”, kukoricafejtés,
hócsata, lesiklás stafétaátadással,
kötélhúzás, míg a kisebb korosztállyal unikornisok foglalkoztak.
Igyekeztünk olyan játékokat kitalálni, illetve úgy alakítani őket,
hogy a síléc és a sítudás helyettesíthető legyen akár egy szánkóval
is, így minden versenyző egyenlő
esélyekkel indulhatott.
Mint szervező, csalódottan tapasztaltam, hogy a vártnál sokkal
kevesebb, mintegy háromszáz
résztvevő csatlakozott a fesztiválhoz. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy a hó és a megközelíthetőség ne jelentsen akadályt:
a havas sípályára költöztettük a
rendezvényt, amelynek érdekében hétvégi városi buszjáratot is
beindítattunk. A célkorosztály,
akik jelenlétére főként számítottunk, azok a szovátai középiskolások voltak, ám a vártnál jóval
kevesebb csapat jelentkezett ebből a körből, amelynek okát egyelőre még homály fedi.
Mindezek ellenére, mi minden
percét megéltük a Hófesztnek,
úgy vélem, hogy bánhatja aki kihagyta ezt a remek, havas mulatságot, mert aki eljött az fergetegesen szórakozott.
Köszönjük Szováta Város Önkormányzatának, hogy idén is
felkarolta rendezvényünket, valamint köszönet az Eldi, Dósa,
Larix, Pacsirta, Szeifert és a Luca
Trading Junior vállalatoknak,
hogy támogattak bennünket.
Albert Krisztina
SZISZ tag
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Mi a dolga egy főpásztornak?
Sorra gyártják a kívánságlistát az új főpásztornak. Mi több, olyan
elvárások kelnek napvilágra, olyan igényeket támaszt feléje a világ
nem hívő része, hogy ha csak negyedét venné komolyan, akkor
is az idegosztályra kerülne az első hét után. Merasszonygya: mindenkiért kell harcolnia, minden magyart meg kell mentenie, szóba
kell állnia minden érdeklődővel, akkor is, ha nem katolikus, mert
a püspök mindenkié. Halkan jegyzem meg, hogy a többi felekezet püspöke kié...? Aztán: párbeszéd és globális tolerancia minden
szinten, miközben szeretik idézni Ferenc pápát, aki szerint a pásztornak illik nyájszagúnak lennie… Koppintson a renitensek orrára, tolja a világ szekerét, mert most erre van szükség… És, hogy
nem számít sem a liturgia, sem a katolikus hitletétemény, sem az
örök igazságok, csak a morál.
De ne legyen papos sem, mert a „harangszót elnyomja a jutub-muzsika”, és
amúgyis, már „nem az a kérdés, hogy
hiszünk-e a transzcendenciában…” Arra
azért kíváncsi lennék, hogy mit értenek
párbeszéd alatt, amikor a média sosem
lesz az egyházzal egy súlycsoportban. Az
elvárásokat tekintve meg végképp nem.
A következő húzás már az lesz, hogy
népszavazáson döntik el, milyen legyen
az egyház, ami nekik tetszik?...
A liberális agyakban a morál a legújabb
bálvány. Nincs Isten, nincs kinyilatkoztatás, de van társadalmi erkölcs, amit az egyháznak kell a kobakokba s a szívekbe belevernie. Akkor elérkezik a földi Kánaán.
Az egyház nem arra való, amire a küldetése készteti, hanem csak arra, hogy legyen
egy társadalmi szemétláda, egy kuka, egy
jótékonysági szervezet, aki elvégzi a piszkos munkát, s megoldja
a szabadelvűek által kitűzött célt. Akkor hasznos a szemünkben.
Ellenkező esetben közutálat célpontja lesz. Kicsináljuk… Az egyháznak nekünk kell megfelelnie. A mi elvárásainknak. Legyen
olyan, amilyennek mi akarjuk. Csak akkor kap támogatást. Ölelje
keblére az elkorcsosult ideológiák és eszmék felvilágosult kisebbségeit, manipulálja a többséget, mindig azok szerint az elvek szerint,
amelyek éppen divatba hozhatók, legyen menő, mert így olcsóbb,
és kevesebb erőfeszítést igényel, „kezelhetőbb”…
Engedjen mindenféle nyomásnak, ami médiától, sztrájktól,
beadványoktól, törvénykezdeményezésektől jön, csakhogy lebonthassuk a tízparancs meredek falát: legyen az jó, könnyed,
„törvényes” erkölcs, amiben mindenki jól érzi magát, és nincs
bűn, nincs számonkérés, nincs következmény. Ahol sem az
abortusz, sem az eutanázia „nem annyira” gyilkosság. Ahol a
magánszemély házasságra léphet a jogi személlyel, az élő a halottal, mert a melegházasság pusztán csak jogi kérdés…
Azon töprengek, mi van, mi lehet mindezek mögött? Naivság,
rosszhiszemű kelepce, vagy éppen parazita, élősködő potyázás?
Netán jó szándékú, evangéliumra kiéhezett tehetetlen vergődés?

Ugyanis… az egyháznak nem kell sehová sietnie. Jézus Krisztus nem annak alapján hirdette Isten országát vagy gyógyította
a betegeket, ahogy elvárták. Messiási rendcsinálást, a rómaiak
kiűzését szintúgy elvárták tőle, s már a pékek is gondban voltak, mi lesz a munkahelyükkel… ha ilyen könnyen megszaporítja a kenyeret?
Itt a nagyböjt, ideje magunkba nézni: mik azok az elvárások,
amelyeket el kell dobnunk? Elvárásaink polipja megfojt, elhomályosítja látásunkat, hitérzékünket. Talán csak egyet érdemes
meghagynunk közülük: amit saját magunkkal szemben támasztunk. Illetve azt, amit Isten támaszt velünk szemben. Csak ennek
kellene alázattal megfelelnünk. Ahogyan válaszolunk az ő ingyenes szeretetére. A többi, oktalan emberi elvárás mind fölösleges.
Az egyház tudja, hogy az ember bűnös, hiszen önmaga is bűnös emberek közössége. Szentsége mégis abban áll, hogy tagjai
megváltottak. Isten Fiának megváltó
halála és feltámadása érdeméből él
az egyház minden tagja. A Szentlélek
élteti az egyházat, nem a struktúrák.
Mégcsak nem is a tömeg éljenzése.
Nem attól van „hírértéke”, hogy
közvetítik-e élőben a szentségimádást, vagy nem. Ami a lelkek mélyén
történik, az a valódi hatékonyság. S
neki erre kell törekednie, nem pedig
a külső elvárásoknak megfelelni. Az
egyháznak itt, Erdélyben sem kötelező felülnie a szabadelvű világ lovára, még akkor sem, ha ezt a média
vagy akárki elvárja. Nem kell megfelelnie semmilyen elvárásnak, csak
annak, amely Mesterétől, Alapítójától származik. Rohannia sem kell,
és mások kegyeit sem kell keresnie.
Ereje Jézus Krisztusban van. Ezt az
erőt teremti újra, teszi valósággá és kisugárzóvá a szentségek, a
szeretet cselekedetei, az evangélium hirdetése által.
A kívülállók szemében ez mese. De az egyház tudja, hogy az erkölcs, a moralitás önmagában mit sem ér, ha nem az Erkölcsi Jó
Forrásából, Istenből táplálkozik. Az Abszolút Jóból ered. A moralitás mércéje, mértéke Isten szeretete. Mert az egyház számára
a morál nem (pusztán) társadalmi megegyezésből, hanem isteni
kinyilatkoztatásból fakad. Ha ebből származik valami jótett, annak lesz valódi értelme, a többi csak félreérti a moralitást.
A lelkiismeret Isten hangja, ami felülírja a társadalmi – politikai játékszabályokat is. Ennek a hangnak az útját mindig Krisztus jelöli ki, nem egy parlamenti bizottság, sem pedig egy civil
szervezet. Pláne nem a „független” média.
Ilyen tekintetben értelmetlenné válik a világ skatulyája, amit
az egyházra próbál kényszeríteni. Éppen ezért nem is érdemel
több figyelmet.
Sokkal fontosabb, hogy a Szentlélek hangjára, a belső elvárásokra figyeljünk, és engedjük, hogy rajtunk keresztül építse az
Úr az Ő országát.
Sebestyén Péter

életmód
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A lelki egészség jele az,
ha valaki szereti a macskákat
Vannak, akik egyáltalán nem tudják elviselni a macskák jelenlétét. De annyira sem,
hogy ha egy gyönyörű
példány hozzájuk simul, hidegrázást kapnak tőle. A szakértők
szerint ez a fajta viselkedés személyiségi
problémákra és a lelki
egyensúly
hiányára
utalhat.
A macskákkal szemben nem létezik arany középút: valaki vagy imádja, vagy utálja
őket. A puha négylábúak egyedülálló bioenergetikai energiákkal rendelkeznek, összhangban vannak a gazdi kisugárzásával.
Számos kutatás alapján bebizonyították már, hogy a macskák jó
hatással vannak az ember egészségügyi állapotára. Puszta jelenlétükkel képesek enyhíteni a fejfájást, csökkentik a vérnyomást,
az álmatlanságot, és számos más betegséget, amely az aura kiegyensúlyozatlanságából fakad.
Arra is fény derült, hogy azok a személyek, akiknek macskájuk van sokkal sikeresebbek a társadalmi kapcsolatok kialakításában. Abban a házban, ahol cica is lakik, sokkal kiegyensúlyozottabb a légkör, békésebb a családi hangulat.
A pszichológusok szerint a macskákat nem kedvelő személyek
90%-a alkoholfüggő, sőt, életükben legalább egyszer már részt
vettek valamilyen bűnöző cselekedetben, mint pl. lopásban, de
az is előfordulhat, hogy kleptomániával küzdenek.
A macska megérzi, ha olyan személlyel van dolga, akinek nem
tiszta a lelkiismerete. Az a személy, aki nem szereti a macskákat, jó, ha kicsit mélyebben átvizsgálja az életét, hogy miért is
érez ellenszenvet a puha négylábúak iránt.
Egy macska képes arra, hogy megváltoztassa az emberekhez
és a világhoz való hozzáállásunkat, hatására sokkal kedvesebbek és életvidámabbak lehetünk.
// forrás: filantropikum

Fenntartható fejlődés
A halász hazatér fatörzsből vájt csónakján és találkozik
egy külföldi piackutató szakemberrel, aki ebben a fejlődő
országban dolgozik. A piackutató megkérdezi a halásztól, hogy miért jött haza olyan korán. A halász azt feleli,
hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott
ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról.
– Mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember.
– Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel.
Amikor nagy a forróság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk egy kicsit – feleli a halász.
A piackutató itt közbevág:
– Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam
ezekről a dolgokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb
ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a
kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt
tudna keresni, és nem kellene hozzá sok idő, máris szert
tudna tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára.
– És azután? – kérdezi a halász.
– Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná
a halait, közvetlenül a gyárnak tudná eladni, amit fogott,
vagy beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor
el tudna menni ebből a porfészekből Párizsba vagy New
Yorkba, és onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is
fontolóra vehetné, hogy bevezesse a tőzsdére az üzletet,
és akkor mar milliókat kereshetne.
– Mennyi idő alatt tudnám ezt elérni? – érdeklődik a halász.
– Úgy 15-20 év alatt – válaszolja a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezősködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a
szakember. – Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatna a városi rohanó életformát, és egy távoli faluba költözhetne.
– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy forróság idején lepihenni, együtt vacsorázni
a családjával és összejönni a barátaival zenélgetni kicsit.

Márton Károly haikui
Anyámtól kapott

Szederágon

Megjött az este

Hegedt sebekben

Starttól a célig

Anyámtól kapott
Szederágon a
Pecsét: köldökzsínórom. Tövise kedveskedik
Kiapadt forrás.
Vérbuggyanásig.

Megjött az este,
Menekültek a fényben.
Szúnyog-hadsereg.

Tüskés akácok
Adományait hordom
Hegedt sebekben.

Starttól a célig
Nyomvonal a csiganyál.
Lehajlott fűszál.

Ezt is, meg azt is

Belém köt

Nappal és este

Szópárbajoztam

Cseresnyeérés

A kapzsiságod
Magadnak ajándékoz
Ezt is, meg azt is.

Belém köt a fény,
Bosszúból elválasztom
Az árnyékomtól.

Nappal és este
Példamutató harca:
Vérnélkülien.

Megúsztam ezt a
Mint kaméleon
Csatát horzsolás nélkül. Zöldből pirosra váltott.
Szópárbajoztam.
Cseresnyeérés.
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G. B. Shaw-tól, a világhírű
írótól valaki megkérdezte:
– Hisz-e ön abban, hogy
az, aki pénteken nősül meg,
egész életében boldogtalan
lesz?
Az író nyugodtan válaszolta:
– Feltétlenül hiszek benne.
... (folytatás a P1-ben és P2ben)
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