Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XIX. évf. 199. szám 2020. november

Végre túl valamennyi bürokratikus akadályon

Egy hónappal a helyhatósági választások után
tehetett hivatali esküt Szováta Város új polgármestere valamint 16 helyi tanácsosa, azaz
önkormányzati képviselője. A szomszédos országban a választások másnapján foglalhatja el
székét az új polgármester és nyomban munkához foghat a frissen választott képviselőtestülettel, de nálunk a bürokrácia malmai még
sosem látott lassúsággal őrölnek. Egyre bonyolultabbá teszik az ügymenetet. Már bírósági
döntés szükségeltetik, az eredmények elismeréséhez. Teszik ezt akkor is, ha a legcsekélyebb
vita sem merült fel a választási eredményekkel
kapcsolatosan. Aztán újabb két hét arra, hogy
a megválasztott polgármester tanácsosi helyéről való lemondásával – mert ő vezette a listát
–, az első póttag bekerülését az önkormányzati
képviselőtestületbe ugyancsak bíróságon elismerjék. Amikor aztán hosszú várakozás után ő
is leteszi a hivatali esküt, akkor lehet a testület
tagjai közül végre alpolgármestert választani
és a különböző szakbizottságok összetételét is
szavazattal megerősíteni.

Mondhatjuk, hogy Szováta új polgármestere
tulajdonképpen a régi. Ez igaz is, meg nem is.
Persze, ugyanaz a személy, Fülöp László Zsolt,
de ebben a ciklusban ő némileg más is, hiszen
az évek során mindannyian változunk nem
csupán az éveink számának növekedésével, tapasztalataink sokasodásával, de a körülöttünk
lévő világ változásával is, hiszen ahhoz kell
viszonyulni, újabb és újabb feladatokat megoldani, ebben az örökös változásban jelentkező
új problémákra megoldásokat találni. Fülöp
László Zsolt az értékek megőrzését, és újabb
értékek megteremtését ígérte.
Nézzük még egyszer a dátumokat: szeptember 27-én a polgármester és az önkormányzati
képviselőtestület megválasztva, október 27-én
mindkettő beiktatva, november 16-án az utolsó
eskütétel (az első póttag mandátumának érvényesítése) valamint alpolgármester választás
illetve szakbizottságok megválasztása. Jó hos�szúra sikerült procedúra. Esküszöm, mintha –
ott fenn – némelyek azon dolgoznának, hogyan
lehet bármit is elbonyolítani.
Molnos Ferenc

Élni akar
– Mindent meg lehet
szokni – szokták mondani
az emberek.
Bizony, magunk is hányszor hallottuk ez a mondatot életünk különböző
helyzeteiben, de mindan�nyiszor valamilyen nehezen viselhető gond
kapcsán. Mindannyiszor
éppen ezzel is igazolva
azt, hogy az élet minden
megpróbáltatást, minden
akadályt végül lebír, ezen
a földön előbb vagy utóbb
mindig győzedelmeskedik.
Mert az élet megszokja a
nehézségeket, megszokja
az életellenes környezetet
is. Ahol a víz vagy a tűz
pusztított, csakhamar ott
is megjelenik egy kis zöld,
ami aztán gyorsan elburjánzik, s mindent betölt.
Nem véletlen, hogy a zöld
a remény színe, belőle indul minden újrakezdés.
A megszokás tulajdonképpen nem csupán valami újszerűségének elvesztését, de részünkről
alkalmazkodást is jelent, a
megtanulását annak, hogy
hogyan lehet együtt élni
valamivel, ami rendkívül
kellemetlen vagy egyenesen elviselhetetlen, kibírhatatlan.
– Ezt már tényleg nem lehet bírni! – mondogatjuk,
és közben igenis bírjuk,
észrevétlen meg is szokjuk,
mert a bennünk lévő életerő, életakarás segít.
Ha némelyekben el is
fogy, ha némelyeknél igaz
is lehet, hogy egy adott
pillanatban valamit tényleg nem lehet tovább bírni, nem lehet megszokni,
mindig akad, ki helyükbe
lépjen, mert az élet erős, az
élet élni akar.
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

Önkormányzati
határozatok
1. sz. Határozat – az ülés
elnökének megválasztásáról;
2. sz. Határozat – az alpolgármester-választás
érvényesítésének és a szavazatok számlálási bizottságának létrehozásáról;
3. sz. Határozat – az alpolgármester megválasztásáról;
4. sz. Határozat – a helyi
tanács szakbizottságainak
megválasztásáról;

Bejelentett újszülöttek: Demeter Roland Dominik (szülei: Demeter Zsolt Attila és Demeter
Angella); Szőcs Kevin (szülei: Szőcs András és Zsigmond Emőke Izabella); Pálfi Zsófia (szülei:
Pálfi Barna és Pálfi Klára); Dumitru Ștefan David (édesanyja: Dumitru Eva); Todor Attila (szülei: Todor Róbert Attila és Todor Monus Erzsébet Katalin); Majla-Hajdu Tihamér (szülei: MajlaHajdu Szilárd és Majla-Hajdu Beáta Enikő); Szopos Viktória (szülei: Szopos László Marian és Cseresznyés Emese);

Isten éltesse Őket!

Házasságot kötöttek: Moraru Văcaru Lucrețiu (Bekecs lakótelep B/3 szám) – Biró Mónika
(Sóvárad);

Boldog házasságot!

Elhunytak: Pál Alexandru (sz. 1947) – N. Bălcescu utca 22 szám; Kovács Attila (sz. 1946)
– Csorgó utca 9 szám; László Margit (sz. 1935) – Sport utca 6 szám; Abodi Anna (sz. 1931)
– Tavasz utca 41 szám; Oláh András (sz. 1944) – Tavasz utca 49A szám; Lőrinczi András (sz.
1968) – Fő út 116 B szám; Simon István (sz. 1938) – Illyésmező 58 szám; Bucur Vasile (sz.
1937) – Illyésmező 28 szám; Dobri Piroska (sz. 1944) – Sas utca 15 szám;

Nyugodjanak békében!

Munkálatokról
Mennyi kellemetlenséget okoztak mindmáig
az Alszegen a csattogó
csatornatetők! Ahány rajtuk átguruló kerék, annyi
csattanás. Autóbelsők gumijával próbálták gyógyítani a bajt viszonylagos
sikerrel, mert az is hamar
kikopott, s akkor jött ismét a csattogás.
Az önkormányzat most
egy másik, már kipróbált
és jól bevált, nagyobb
teherbírásra tervezett típusra cseréli a csatornatetőket itt. A munkálatok
ugyan forgalmi akadályt
jelentenek, de megéri.
Időszakos forgalmi akadályt okozott az új körforgalom kialakítása is,
amely a már majdnem
kész Kaufland valamint
az építési területet előkészítő Lidl üzletláncok által
végzett/végzendő beruházások végén az ebben a
zónában majd keletkező
forgalmi problémák megoldását is szolgálja.

A Jánosmező utcában csatornázási munkálatokra került sor. Az újabban alakult
utca új házai is ezzel bekötődnek a városi szennyvízhálózatba.
Az utcák folyamatban lévő
aszfaltozási munkálatai mellett, az ebből a programból
egyelőre kimaradt utcák
makadám
útburkolatának
rendszeres javítgatása szintén
kötelező feladat. Az önkormányzat javítási munkálatokat végzett a Szilfa, a Juhod,
a Vápás, az Orotvány, a Farkas (az utca felső szakaszán),
a Kerekdomb utcákban. Az
illyésmezői úton is. A továbbiakban a Vadász utca felső
részén valamint Kopacban
folytatják a kátyúzást.
A városi kertészet a szokásos őszi munkálatokat végezte/végzi. A tél szigorát nem
bíró növények begyűjtése, teleltetésre előkészítése folyik.
Már leállították, víztelenítették a Petőfi parkban lévő
szökőkutat is, hogy az érkező
fagy ne tehessen kárt benne.

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
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Câteva dintre măsurile importante care se aplică
începând de 9 noiembrie:
▶ purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise,
măsura fiind aplicabilă la nivel național.
▶️ în toate localitățile se interzice circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
în intervalul orar 23.00—5.00.
Excepții:
- deplasare în interes profesional
- asistență medicală sau achiziționare
de medicamente
- deplasări care sunt parte a unor călătorii cu avion, tren, autocar sau alte

mijloace de transport persoane (care
pot fi justificate)
- îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave
sau cu dizabilități ori deces al unui
membru de familie
▶ magazinele și alți operatori de comerț/
prestări servicii își vor desfășura activitatea
numai între orele 05.00-21.00. Excepție fac
doar cei care livrează la domiciliu.
▶️ se interzice desfășurarea de reuniuni cu
prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri
în spații închise și/sau deschise, publice și/
sau private;

S-a deschis o nouă piață
Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 1 – cu privire la alegerea președintelui
de ședință;
Hotărârea nr. 2 – cu privire la constituirea Comisiei de validare a alegerii
viceprimarului și de numărare a voturilor;
Hotărârea nr. 3 – privind
alegerea viceprimarului;
Hotărârea nr. 4 – privind
alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Sovata, pe
principalele domenii de
activitate.

Piața zilnică s-a mutat de la locația sa anterioară într-o locație nouă. O piață mult mai
spațioasă, mai confortabilă și mai frumoasă a
fost construită pe vechea incintă a pompierilor.
Este simbolic faptul că noua piață zilnică
și-a început viața încărcată de flori, deoarece
a fost deschisă exclusiv târgului de flori înainte
de Ziua Morților. Acest lucru a făcut posibilă
evitarea aglomerației obișnuite din zona pieții
vechi, unde florarii din zonă obișnuiau să acopere întregul pavaj.
Poarta secuiască ridicată la intrarea în piață
are o mare importanță pentru populație, deoarece este o replică perfectă a porții din acest
loc care funcționa până prin 1970 – sculptată
cândva de Dobos Sándor –, realizată acum de
Szász Mózes și Márton Levente pe baza unei
fotografii păstrate de Szőke András.
Municipalitatea a reconstruit poarta cu scopul de a reînvia și păstra tradițiile locului.
La 31 octombrie, primarul orașului a dat oficial în folosință comunității din Sovata noua
piață. În urma măsurilor epidemiologice, nu
a fost organizat niciun eveniment de masă
major cu această ocazie. De fapt, primarul
Fülöp László Zsolt a inaugurat piața numai în
prezența vânzătorilor și a clienților, precum
și a altor câțiva participanți. Și, bineînțeles, în
fața camerei TV. În pofida cadrului restrâns,

atmosfera de solemnitate a evenimentului a
fost prilejuită de cântecul și jocul Ansamblului
de dansuri populare Sirülők.
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aktuális

Használatban az új napi piac
Jelképesnek is mondható, hogy a hajdani községi bikaistálló, majd városi tűzoltóság telephelyén kialakított új napi piac
virágba borítással indult, ugyanis Mindenszentek és Halottak
napja előtt kizárólag a virágvásár számára nyílt meg. Ezzel elkerülték az ilyenkor szokásos zsúfoltságot a Dollárpiac szomszédságában, ahol a teljes járdafelületet be szokták borítani cserepeikkel a környék virágárusai. Az új helyen viszont bőséges
felület állt a rendelkezésükre, szállításkor az autóikkal is jobban
megközelíthették az árusok, a vásárlóknak is jutott hely bátran
forgolódni a vásárlásra kínált
sok-sok virág között.
Az új piac amellett, hogy jelentősen nagyobb felülettel bír,
és több árusnak ad helyet, nagyobb áruválasztékot is jelent
majd az elkövetkező években.
Ugyanakkor kellemesebb környezetet biztosít a vásárláshoz.
Egy szép székelykapu kapcsolja a múlthoz. Ugyanis ez a
valaha itt állt – Dobos Sándor
által faragott – székelykapu
másolata, amelyet egy Szőke
András által őrzött fotó alapján Szász Mózes készített és
Márton Levente faragott.
A piacavatót október utolsó
napján tartották. Szováta Város Önkormányzata ünnepélyes keretek között ekkor adta
át a szovátai közösség számára az új napi piacot.
A járványügyi intézkedéseket
betartva, nem szerveztek erre
az alkalomra nagyobb tömegrendezvényt. Tulajdonképpen
meg sem hirdette az önkormányzat, így aztán csupán az
árusok és a vásárlók, valamint
még néhány arra járó jelenlétében – no meg a Sóvidék Tv
kamerája előtt – tartotta meg
piacnyitó köszöntőjét Fülöp
László Zsolt polgármester az
új vásárcsarnok födele alatt. A
visszafogott keretek között történt eseményt azonban a Sirülők Néptáncegyüttes énekével,
táncával ünnepélyessé tette.
November elejétől aztán átköltöztek a többi árusok is, s
ezzel ténylegesen beindult az

új piac élete. Noha még folynak a csarnok mögötti – hús- illetve tejtermékek árusítására szolgáló – épület belső munkálatai.
Ahogy ez is kész lesz, bővül a piaci kínálat.
Könnyen elérhető, két oldalról is megközelíthető, az autók
számára van parkolási lehetőség is, a csarnok tágasabb, kényelmesebb, szebb, több szolgáltatást biztosít. Nincs messzire a már
megszokott Dollárpiac helyszínétől.
Az új piac nyújtotta előnyök máris láthatóak, de egyelőre áruMolnos
soknak és vásárlóknak még szoknunk kell hozzá.

aktuális
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aktuális

Tovább folytatódtak az utca-korszerűsítési munkálatok
Az utcák korszerűsítésében
a látványos munkálatot az
aszfaltterítés jelenti. Pedig az
alapozó réteg leterítése előtt
és után esetenként változó feladat vár a kivitelezőre. A Virág
lakótelepen legutóbb az aknatetőket emelték járószintre.
A Mester utcában felemelték
a csatornatetőket, és leterítették a kopóréteget, ezzel befejeződött a felújítás. A Farkas
utcában további aszfaltozáshoz előkészítési munkálatokat
végeztek. A Restád utcában
korábbi patakmeder-szabályozás, kőkosaras partvédelem,
hidak, kibetonozott sáncok
után most a sánc felőli oldalon kapubejárókat betonoztak,
aztán nekiláttak a vasúti átjáró készítésének. Alapot ástak,
betonágyba rakták a síneket.
Reméljük, tartósnak bizonyul!

aktuális
Kiknek közös éve sok
ők az aranylakodalmasok.
Illesse meg tisztelet
az együtt töltött éveket!

2020 ARANYLAKODALMASAI
Bár a vírusjárvány miatt idén nem rendezhette meg az
önkormányzat az idősek és nyugdíjasok napját, amelynek keretében minden évben köszönti az aranylakodalmas házaspárokat, a köszöntés mégsem maradt el.
Fülöp László Zsolt polgármester valamint Kiss Ferenc
alpolgármester otthonaikban kereste fel és köszöntötte mindazokat a házaspárokat, akiknek közös életük az
idén félévszázadosra kerekedett.
Ez alkalommal sem feledkeztek el azokról, akik már
55 illetve 60 évet töltöttek együtt.
16 aranylakodalmas párt 9 55 évet együtt töltött párt
két 60 évet
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Demény Áron
Ozsváth Rozália

Illyésmező 38 szám

50

Moldován Károly
Gomboczi Irén

Illyésmező 19/A szám

50

Nagy János
Mező Rozália

Parajdi út 117 szám

50

Szikszai Árpád
László Margit

Parajdi út 47

50

Ágoston Károly
Muszka Edit

Fő út 23 szám

50

Csortán András
Kálmán Ilona

Bekecs lt. A/5 szám

50

Kelemen Miklós
Jeremiás Ilona

December 22 utca 6 szám

50

Pál János
Kovács Ibolya

Hársfa utca 16 szám

50

Mátyás Endre
Jánosi Imola Elvira

Csorgó utca 4 szám

50

Kuti László
Treznai Karolina

Rózsák útja 15 szám

50

Kulcsár Zoltán
Bucur Katalin

M. Eminescu lt. I3/16 szám

50

Weisz Gheorghe Carol
Hărșan Maria

M. Eminescu lt. K1/17 szám

50

Vass Jenő
Hegyi Ilona

Kopac 16 szám

50

Sikó Antal
Fülöp Ibolya

Hosszú utca 46/A szám

50

Tóth Adalbert
Kelemen Magdolna

Sómező utca 82 szám

50

Kulcsár Lajos
Kiss Ilona

Fenyő utca 10/A szám

50

Demeter András
Lázár Emma

Május 1 utca 78 szám

55

Parajdi Béla
Boros Jolán

Május 1 utca 20 szám

55

Csortán Antal
Szikszai Ilona

Tavasz utca 109 szám

55

Bedő Péter
Fodor Etelka

Tavasz utca 16 szám

55

Kelemen Sándor
Bálint Irma

Templom utca 16 szám

55

Orbán Mihály
Hajdú Erzsébet

Petőfi S. lt. E4/14 szám

55

Fekete Árpád
Mihály Edit

M. Eminescu C1/11 szám

55

Puskás Károly
Kovács Anna

M. Eminescu lt. E2/1 szám

55

Győrfi József
Lakatos Ilona

Hosszú utca 111 szám

55

Madaras Béla
Marton Irénke

Akác utca 46/A szám

60

Benke János
Major Veronika

Csendes utca 32 szám

60
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vírusos idők

Kedves szovátaiak!
Hacsak részben is, el tudta volna képzelni közülünk bárki
is egy évvel ezelőtt a mai helyzetet? Arra hajlok, hogy senki...
Én bizonyosan nem láttam semmit abból, ami bekövetkezett.
Éltem az életem, és próbáltam segíteni mindenkin amennyire
tehettem, és küzdeni a saját szorongásaimmal és csalódásaimmal, amelyet a mindennapi élet táplál. És egyre nehezebb volt.
Megszabadultunk egy problémától vagy helyzettől, és helyette 3
jelent meg. Mint a mesében a hétfejű sárkánnyal. Semmi vészesen komoly, semmi megoldhatatlan, de vele egyre több pozitív
energiánk fogy el. Tehát személy szerint a járvány kezdete előtti
hónapokban mókuskerékben éreztem magam. Egyre bonyolultabb és működésképtelenebb rendszerben dolgozunk, kártyákkal, szoftverekkel, receptekkel, betegekkel és egyre nehezebb
vagy egyenesen megoldhatatlan és időigényes helyzetekkel.
És egyre több testi és lelki betegségben szenvedő emberrel.
És logikus, hogy ennek eredményeként egyre több csalódottsággal, önzéssel és empátia nélküliséggel. Arra jutottam, hogy
csak egy csoda képes megoldani néhány már évtizede fennálló
problémát, amelyek most sem oldhatók meg, s amelyek gen�nyes tályogot, illetve ami még rosszabb, rákot okozhatnak. De
mégis működőképesnek kellett lennünk, igaz? Vagy legalábbis
úgy tennünk, mintha minden rendben lenne, amikor többször
megpróbáltuk megoldani – természetesen a siker esélye nélkül
– azokat a helyzeteket, amelyek felháborítottak és tönkretették
életminőségünket. Vagy ami még ennél is rosszabb, szembesülnünk azzal, hogy előre nem látható körülmények miatt, jó
szándékaink csak a pokol felé vezető utat kövezték ki.
Az életelvem mindig azon alapult, amit Marcus Aurelius császár
mondott: hogy legyen derűm elfogadni azt, amit nem lehet megváltoztatni, bátorságom változtatni azon, amin változtatni lehet, és bölcsességem e két lehetőség megkülönböztetésére. De fiatal voltam és
idealista, és ma már egyre nehezebb okos döntést hozni arról, hogy
miért érdemes küzdeni és miért nem. Még az ima és a körülötted
lévő jó és csodálatos emberek segítségével is nehéz. És egyre kevésbé
szorongó lettem, de kevésbé bátor is, sőt, inkább lemondó és időnként rendkívül szomorú is. Amennyire tudtam, védekeztem a körülöttem lévő rossz ellen, és próbáltam a lehető legjobban cselekedni
személyes és szakmai téren. És ez lassan a kiégés felé vitt, amelyről
olyan emberek esetében beszélnek, akik munkájukat a lehető legjobban teszik egy egyre inkább a pénzre és mindenféle előnyre, tehát
anyagi biztonságra alapozott világban. És olyan emberekkel vettem
körül magam, akikről úgy éreztem, hogy velem lehetnek a mindennapi küzdelemben, hogy a lelkem tiszta és a fejem a víz felett legyen,
ne fulladjak bele a kis és nagy problémák sokaságába.
És imádkozván azért, hogy Isten ne adjon nekem többet, mint
amennyit elbírok, ugyanakkor tudatában vagyok annak a ténynek,
hogy a helyes ima az, amelyben elmondod, Mit szeretnél, de végül
azt is képes vagy kimondani: Uram, legyen meg a te akaratod!
És nem jött a csoda. Ehelyett jött ez a vírusos szerencsétlenség,
amely felforgatta az életünket. De ami ennél is több, az egész világot. És kettéosztotta. Milyen vírusról van szó? Ki tudja... De a
kérdés vírusivá vált: hiszel ebben a vírusban?

És elkezdődött az őrület: hiszek, nem hiszek, létezik, nem létezik, csak Istenben hiszek, bezárkózom a házba, és már nem
megyek ki, lázasan, köhögve és hasmenéssel járok mindenhova,
nyaralni megyek vagy nem megyek el... És mindez jött a világjárványt megelőző minden őrületre, a gyermekek kötelező vagy
nem kötelező oltásának törvényére. A már politikai és vallási
szempontok szerint megosztott emberiségnek volt egy másik fő
vitatémája: a Covid vírus. Egy majdnem egy éve megjelent és
senki által igazán nem értett vírus, konkrét és biztonságos kezelés
nélkül és a nagy dilemmával: lesz-e védőoltásunk vagy nem? S ha
lesz, beoltassuk-e magunkat vagy sem? Személy szerint nem hiszem, hogy valamire, amiről még nem bizonyítottuk, hogy kezdjük megismeri és józan ésszel meg jó érzéssel képesek vagyunk
kontrol alatt tartani, tudunk védőoltást készíteni. Azonban a
másik végletbe esni, és mostantól nem oltani egyetlen újszülöttet
sem, mondván, hoy nem jó oltás, még hosszú út. Vagy ebben az
összefüggésben már nem igazán? Innentől kezdve pedig mindenféle extrém reakcióig csak egy lépés volt. És ha a szélsőséges
reakciók a félelemből fakadtak, a logika, a hit, a józan ész és a
szakemberek közötti valódi kommunikáció hiányából, csak lépés volt még a pánik, a védekezés, a tagadás, a lázadás, a düh,
a szomorúság felé és minden más reakcióra, amit láttatok még.
Mint a traumák ... Egy ördögi kör, amelyben mindannyian mint
egy forgószél fogságában ébredtünk. És a félelem és a harag öl...
Ahogyan a korrupciót, a butaság és a gonoszság is öl.
Erzsébet szerint ez a vírus tükröt állított elénk. Tökéletesen
egyetértek vele... De, hogy mit csinálunk, amikor kénytelenek
vagyunk tükörbe nézni, az már mindenkinek a saját döntése,
a karaktere, élettapasztalata, hite valamint az elméjébe és lelkébe egy élet alatt gyűjtött meggyőződése szerint. Egyesek belenéznek a tükörbe, továbblépnek és felvállalják a hibáikat, újrarangsorolják értékeiket és jobbá válnak. Mások nem lesznek
hajlandóak belenézni, és rosszabbakká fognak válni, vagy már
rosszabbakká is váltak, mint voltak ennek minden következményével. És az igazán rosszak összetörik ezt a tükröt, és valószínűleg gonoszak/gonoszakká válnak. Ez az amit gondolok.
És nem állítom, hogy az abszolút igazság birtokában vagyok.
Magam sem vagyok mentes a tévedésektől és félelmektől. Csakhogy én megharcoltam mindig a magam és a pácienseim szorongásaival és félelmeivel, abban a meggyőződésben, hogy nem
akarok beteg lenni, és meg akarom érni, hogy felnevelhessem.
unokáimat egy jobb és biztonságosabb világban.
Ez a vírus valójában kihozta belőlünk azt, ami már ott volt,
akár rájöttünk, vagy nem, hogy milyenek voltunk igazán e helyzet előtt, és el akartuk-e fogadni vagy nem a tükörbenézést és
meglátni, milyenek vagyunk valójában. Az emberek tudják, és
fel is öltenek magukra „n” és „n” álarcot. Csakhogy elfelejtjük,
hogy miután egy életen át maszkot viseltünk, végül nem tudjuk, hogy kik és mik vagyunk valójában. És elkezdünk vehemensen vitatkozni a törvény által kötelező maszk témájáról.
És szem elől tévesztjük a lényeget... És nem nézzük a konkrét
statisztikákat, és nem is keressük. A tévé vagy a számítógép elé
szögezve ülünk, amely a méreg adagunkat szolgáltatják.
Fordulóponthoz érkeztünk, egy olyan pillanathoz, amely meghatározhatja a jövőnket. Nehéz lesz realistának lenni. De ez az
az idő is, amikor mindenkinek el kell döntenie, hogy a barikád
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melyik oldalán marad. Továbbra is panaszkodhatunk egymásnak
a templomkertben, az FB-n vagy a TV-ben, vagy megpróbálhatunk azok lenni, akik megszentelik a helyet, mindenik ott, ahol
van és a maga szintjén. De ha legalább a 12. órában nem tudatosul bennünk, hogy széthúzva, csak homokszemek vagyunk a
szélben, akkor majd meglátjuk... A dzsungeltörvény hatályba lép,
hacsak nem tartunk már ott. Ha legalább törekszünk a korábbinál jobb és hatékonyabb kommunikációra, ha lesz bátorságunk
nevükön nevezni a dolgokat, anélkül, hogy kikaparnánk egymás
szemét, és amikor elakadunk, akkor elfogadjuk az eddigi hibák
következményeit, és szeretve egymást igazán megpróbálunk más
megoldásokat találni, akkor van esélyünk. Esélyünk egy új és
jobb kezdetre mindannyiunk számára.
Tudom, idealista és naiv vagyok. Lehet. Ez már múlóban van.
Gondoskodott az élet arról, hogy az én orromra is. koppintson.
felett adjam át. De azt is tudom, hogy az elmélet, az elmélet...
a gyakorlat öl meg, nemde? Üres szavak? Bírálatok és megállapítások? Elegem van... Akármely téma bírálatában és kommentálásában, bármikor és bárhogyan is mesterek vagyunk. Konkrétumok? Adjatok megoldásokat! Hogyan tovább? Itt, Szovátán?
Amondó vagyok, hogy meg kell tanulnunk élni ezzel a vírussal
szélsőséges reakciók nélkül, sem pánikkal és félelemmel, sem közömbösséggel és tagadással. Éljük az életünket, vigyázzunk szeretteinkre, gondoskodjunk arról, hogy ebben a városban egyetlen
gyermek se legyen kénytelen éhesen lefeküdni, és ne várjuk meg
a karácsonyt ahhoz, hogy valami konkrét dolgot tegyünk, s majd
elfelejtkezzünk húsvétig azokról, akiknek valóban szükségük
van segítségre. Segítsünk azoknak, akiknek valóban szükségük
van rá, akár kérik, akár nem. Segítsünk azokon, akik a feltételek megadásával már tudnak segíteni önmagukon. Ne segítsünk
azokon, akik nem igazán kérnik, és nem is akarják a segítségünket. Miután segítettünk, ne dicsekedjek el vele és ne rójuk fel nekik. És mindenikünk tegye dolgát a legjobb tudása szerint ott,
ahol van. Akkor is, ha utcát kell sepernie vagy várost vezetnie.
Mindenkinek megvan a maga szerepe, és Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk. És vegyük őket fontossági sorrendben.
Olyan sok baj van, amely javításra vár. Egyeseket még meg lehet
oldani, mások többé-kevésbé súlyos következményei lesznek annak, ami a világjárvány előtt volt. De fontos az, hogy elkezdjük
valahol. És ez valahol a saját udvarunk, illetve a saját lelkünk.
Ott kell előbb rendet tennünk. Fizikailag... a házban és vagy a
tömbház környékén és az udvaron. Így legalább kimegyünk a levegőre, és találkozunk a szomszédainkkal. És miután befejeztük,
már végeztünk a takarítással, sportoljunk. Vagy legalább sétáljunk. Naponta. Egyedül vagy valakivel, akiben megbízunk. És ha
ezt sem tehetjük, hallgassunk zenét, és imádkozzunk. Tanuljunk
meg megbocsátani másoknak és önmagunknak a hibáinkért.
Fogadjuk el, hogy emberek vagyunk hibákkal és vétkekkel, és
határozzuk el, hogy igyekszünk jobbá és őszintébbé válni. Ez az
út sokkal nehezebb. De az, amelyik megmenthet minket.
Ne vegyük már magunkat annyira komolyan. Ha holnap meghalok, biztosan tudom, hogy egyetlen afrikai vagy indiai gyermek sem fogja érezni a hiányomat, mert egyetlen ottani gyerek
sem érezhette a szeretetemet. És azok siratnának csupán, akiket
valaha segíthettem,azok, aki valóban ismertek, kevesen és nem
feltétlenül rokonok, és mindegyikük úgyis tovább élné az életét
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mindenképpen. Senki nem pótolhatatlan. Bármennyire hízelegne a hiúságomnak azt hinnem hogy nagyon sokan eljönné
nek a temetésemre, tisztában vagyok azzal, hogy ha tényleg
meghalnék holnap e vírussal fertőzve, akkor nem szeretném,
hogy az, aki eljön, félelemmel tegye vagy ne tartsa be az ilyen
temetkezésekre vonatkozó törvényt. Ugye számomra amúgy
sem lenne releváns? De a jelenlévők számára ez változást hozhat... Egyébként azt hiszem, tudom, hogy ki szeret igazán, és
azt is tudom, hogy lennének olyan emberek, akik örülnének
annak, hogy büntetésként haltam meg azért, mert ezt a covid
hisztériát nem tápláltam úgy gondolja, hogy amikor nem tudjuk, hogy miben küzdünk, hajlamosak vagyunk túlozni ilyen
vagy olyan módon. A túlzások pedig úgy vonzzák a hibákat,
akárcsak a méz a legyeket. Az orvosok pedig lélektelen megvesztegethetőkből hősökké válnak, akiknek harangoznak, majd
ismét gazemberekké válnak, akik lefizetnek családokat, és hazudnak a világ összeesküvése jegyében még több pénzért.
Most az enyhe és tünetmentes covid esetek telefonos követését bízzák a hét 7 napján 24 órából 24 órában az olyan családorvosokra, mint én. Tényleg?? Egy újabb dolog, amit nem fejjel
gondoltak ki azok, akiknek fogalmuk sincs arról, mi van egy
egyszerű, parányi orvos ajtajánál...
Összegzésképpen úgy vélem, hogy a következő generációk
számára ez a vírus lehetőséget adott a visszaállításra, egy mély
és fájdalmas megtisztításra, de feltétlenül szükséges azok számára, akik utánunk fognak jönni. Ha valódi esélyt akarunk
adni nekik az egészséges életre, kell legyen bátorságunk azt tenni, ami helyes, ami tízparancsolatban áll.
Oltassátok be gyermekeiteket, tanítsátok meg nagyon jól románul is, szeressétek őket és adjatok nekik szárnyakat! Fektessen be
oktatásukba és lelkükbe, tanítsátok meg őket repülni és nagyot
álmodni, anélkül, hogy megfeledkeznének arról, hogy honnan jöttek. Ne nyessétek le a szárnyaikat csak azért, mert nem kedvelitek
a kínaiakat, vagy a hagyományok kedvéért, amelyekben őszintén
hisztek. Talán nagyon hasznos lenne kínai órákat tartani nekik.
Természetesen miután megtanítottuk őket szeretni és játszani a
kínaiakkal, és ha találunk egy tanárt, aki megtanít nekik ilyesmit.
Addig is töltsünk egy más karácsonyt és szilvesztert! Beszéljünk karácsonykor igazán szeretteinkkel, hallgassuk meg őket
életünkben először kitárt lélekkel, és fogadjuk el, hogy az online
nem ugyanaz, de hasznosabb élmény lehet, mint a kinti időjárásról és más semmiségekről való szemtől szembeni beszélgetés a
karácsonyi asztalnál. És miután elmondtuk (ahol lehetséges volt
a valós kommunikáció), ami mondanivalónk volt, vagy miután
elfogadtunk néhány, köztünk reménytelennek tűnő helyzetet, és
átadtuk őket Istennek a megoldás érdekében, anélkül, hogy veszekedjünk, vagy, ne adj isten, ennél is rosszabb történjen karácsonykor, várjuk a szilvesztert, hogy nevessünk és táncoljunk
szeretteinkkel, akár online is.... És terveket szőjünk és reményeket, egy elkövetkező jobb évre. Egy új kezdetre.
Én így teszek, erre a döntésre jutottam... Hacsak nem kell
ügyeleteznem. A dolgok alakulása és a prioritások alapján fogok dönteni. Imádkozni fogok azért, hogy minél több ember
érezze úgy, hogy nekivághat ennek az új kezdetnek. Egészséget
kívánok mindenkinek!
Dr. Cuzic Melinda
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Mit tehetünk
Az alábbi szöveget Molnár Levente neve alatt olvastam a fészbukon. Talán nem hiábavaló ezt elolvasnunk, ha valaki manapság így indít: „Nem vagyok egy
kioktatós, posztolós fajta, de most úgy érzem, kötelességem megosztani néhány információt veletek a járvánnyal
kapcsolatban. Sürgősségi osztályos orvosként elsőként tapasztalom meg az ezzel kapcsolatos problémákat, és sajnos azt kell mondjam, nagy a baj. (...) De nem azért írok,
mert rémisztgetni szeretnék, hanem információkat szeretnék megosztani azzal kapcsolatban, hogy mit tehettek ti.”
A baj bizony itt jár már a kertek alatt. Nem kétséges,
hogy segítő információkra mindannyiunknak szüksége
van. Ezért döntöttem a szöveg leközléséről.
Molnos Ferenc

„Fő kérdés: ez egy nátha
vagy halálos betegség?
Sajnos mindkettő.
Az esetek jelentős részében
sima náthával ér fel, viszont
néha komoly tüdő- és egyéb
szervkárosodást okoz, melyek
gyakran végzetesek.
A súlyos kimenetel két esetben léphet fel:
1. Egy olyan betegnek, aki
több súlyos, krónikus betegséggel él, nincsenek tartalékai.
Koronavírus nélkül is 80-90
százalékban használja ki a tüdeje és szíve kapacitását.
Ha a vírus átmenetileg használhatatlanná teszi az amúgy
is gyenge tüdejének 40-70 százalékát (ami nem ritka), minimális esélye van, hogy túlélje.
(A fenti információ tükrében azt, hogy a beteg COVID
19-ben vagy az alapbetegségeiben halt-e meg, mindenki
döntse el magának).
2. Megeshet, hogy a vírus
megtámadja az immunrendszert, ami teljesen indokolatlan mértékben és módon aktiválódik, elkezdi pusztítani a
beteg saját szervezetét (cytokin
és bradykinin viharként lehet
erről többet olvasni).

A felpörgött immunrendszer miatt szerte a testben
apró vérrögök keletkeznek,
melyek, ha növekednek és elsodródnak, rengeteg problémát tudnak okozni.
A legveszélyesebb az amúgy
is beteg tüdőbe került vérrög,
a tüdőembólia, de az agyba
került vérrög stroke-ot okozhat, kialakulhat végtagi érelzáródás stb.
Ez a második lehetőség (az
immunrendszer túlműködése) sajnos teljesen egészséges
embereknél is létrejöhet, habár szerencsére nem gyakori.
De sajnos, ha globálisan nézzük a dolgot, nem elég csak a
fenti problémákkal számolni.
Az egészségügyi rendszer
békeidőben is a határait feszegeti (mindenhol a világon,
nem csak nálunk), a kórházak
majdnem mindig tele vannak.
Most kb. az ágyak 30 százalékát foglalják el koronavírusos betegek, az egészségügyi
személyzet 30 százaléka pedig
a koronavírus miatt táppénzen van.
Figyelembe véve az aktuális
tendenciát a helyzet csak ros�szabb lesz.

Ezért van most szörnyen
fontos szerepe a közösségi
terjedés megfékezésének, különben a rendszer nem fogja
bírni a nyomást, sem a koronavírusos, sem a többi beteg
ellátása terén.
Mit lehet tenni?
1. Kérlek, hordjatok maszkot!
Egyrészt bizonyítottan fékezi a vírus terjedését, másrészt
titeket is véd. Az egyszerű,
sebészi maszk is. A vírus nagyon kicsi, de szerencsére
nem szabadon utazik, hanem
nála sokkal nagyobb nyákcseppekben (aerosol).
Ezek különböző méretűek.
Értelemszerűen a nagy cseppben több vírus van, de egy nagy
cseppet kiszűrni is könnyebb.
A fertőzés létrejöttéhez adott
pillanatban nagy számú vírusnak kell a szervezetbe kerülni.
Pár kóborló vírustól nem leszünk betegek.
Ezért kifejezetten fontos,
hogy a vírust terjesztő személy
hordjon maszkot, ami a vírusai
80-90 százalékát felfogja.
És az egészséges ember is kevesebb vírust szív be, ha van
rajta maszk!
A maszk vastagságánál viszont sokkal fontosabb a
maszk illeszkedése.
A levegőt részben a maszkon
keresztül, részben a maszk
mellett szívjuk be és fújjuk ki.
Ha vastag egy maszk szövete, akkor az jobban felfogja az
aeroszolokat, viszont ha nem
illeszkedik jól, nagyobb az
esélye, hogy a levegő a maszk
mellett fog ki-be közlekedni,
mert ott könnyebb neki.
Sajnos a házi készítésű maszkoknak az a fő hátránya, hogy
nincs bennük merevítő drót
az orrnál, ezért ott könnyedén
ki-be járhat a szűretlen levegő.
Ugyanez a probléma az FFP2,
FFP3-as maszkokkal is. Ha
nem illeszkednek tökéletesen,
akkor a maszk mellett fog köz-

lekedni a levegő (hiszen sokkal
vastagabb az anyaga, mint egy
egyszerű sebészi maszknak).
Tökéletesen illeszkedő FFP
3-as maszkban elég nehéz levegőt venni, szóval, ha komfortosan érzed magad benne,
valószínűleg rosszul használod. Lehet használni ezeket (főleg ha veszélyeztettek
vagytok, illetve ha „veszélyes",
vírusban gazdag helyre mentek), csak megfelelően tegyed!
Ha jól megszívod, és rátapad az arcodra, akkor minden
rendben van.
Ha szelep van rajta, akkor
kifelé nem szűr, szóval gond
nélkül fertőzhetsz. Szelepeseket ne használjatok!
A sebészi maszkok nem egyszer használatosak. Főleg nem
akkor, ha 15 perces bevásárláshoz használod őket. És párszor simán moshatók is.
A maszkkal járó kellemetlen
érzés, légszomj háttérben főleg
pszichés tényező áll. Fél éve
hordjuk, napi 12 órában, először rossz volt, most már észre
sem vesszük. És természetesen
»önfertőződést« vagy széndioxid-mérgezést sem kaptunk.
A tárgyakról elkapott fertőzés szerepe elhanyagolható,
maximum 10 % lehet, sokkal
nagyobb a légúti terjedés lehetősége.
Konkrétan: zárt térben a beteg kifújja a vírusos aeroszolt,
az egészséges beszívja.
A közösségi terekben a fentiek miatt fontos a rendszeres
szellőztetés.
A maszkot 8-10 éves kor felett az iskolákban is célszerű
lenne hordani.
2. Szedjetek D-vitamint!
Sokat.
Magyarországon ősztől-tavaszig majdnem mindenki
D-vitamin hiányos.
Sajnos ez egy nagyon elhanyagolt téma, pedig nagyon
fontos.

vírusos idők
A D-vitamin nagyon fontos
az immunrendszer megfelelő működéséhez, de ezen túl
még rengeteg pozitív tulajdonsága van (hozzászólásban
mellékelek cikkeket)
Úgy vagyunk ezzel, mint pár
éve a C-vitaminnal. A hivatalos napi dózis 60 mg volt,
most meg ezresével szedjük.
A D-vitamin hivatalos dózisa régen 200 egység volt, az
elmúlt évek kutatásai alapján
több kell. Én minimálisan napi
3000 egység szedését javaslom.
De aki eddig nem szedte, az
nyugodtan szedhet 10 napig
napi 9.000-10.000 egységet is,
hogy a raktárak töltődjenek fel .
Átlagos testsúlyú felnőttnél
napi 10.000 egység tartós szedésének sincs káros mellékhatása.
3. Összességében próbáljatok egészségesebben élni!
Aludjatok eleget, egyetek
egészséges ételeket (nem baj,
ha kevesebbet eszek, a böjtnek
igazoltan
immunrendszererősítő hatása van), járjatok
sokat a természetbe (szabad
levegőn minimális a fertőzés
kockázata)!
4. Ne idegeskedjetek!
Attól mert aggódtok, nem
lesz semmi jobb, viszont a
stressz bizonyítottan csökkenti az immunrendszer hatásfokát. Próbáljátok türelmesek
lenni embertársaitokkal!
Hatalmas feszültség van
most mindenkiben, de ne
egymáson vezessük le!
A szociális távolságtartás fontosságáról szándékosan nem
írtam.
Aki megérti a helyzet súlyosságát, az igyekszik minél kevesebb
emberrel érintkezni, aki meg
nem fogja fel, azon úgyis csak a
hatósági szabályozás segít.
A fenti tanácsok természetesen nem adnak 100 százalékos védelmet a vírus terjedése ellen.”
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Zsörte
Most már tényleg elegünk van! Elegünk
van abból, hogy lépten-nyomon kéretlen
is kioktatnak. Ingyen és bérmentve. Vagy
mégsem egészen ingyen van ez nekünk?
Bár tudjuk, hogy valójában tanulás az
egész élet, s ahogy a mondás szerint a jó
pap teszi, mi is holtig tanulhatunk. Tanulunk is. Tanulunk, mert muszáj, belekényszerülünk. Tanulunk, mert kíváncsiak, a
tudásra szomjasak vagyunk. Tanulunk,
mert mindig akad valaki, aki jó szóval oktat, segít, hogy valamit megértsünk. De tanulunk azért is, mert időnként a képünkbe tolják – finomabban vagy durvábban –,
hogy hülyék vagyunk, értetlenkedő kötekedők, és velünk csak baj van.
Nem tehetünk mást, mi így vagy úgy,
mindig tanulunk valamit. Perszem nem
mindegy, hogy mit, és az sem mindegy,
hogy hogyan. Egy kellemes csevely keretében vagy idegpróbáló kioktatásban. Az
efélét, amikor az ember kinő az iskoláskorból, bizony már nehezen viseli.
Persze millió dolgot nem értünk, nem
tudunk, amivel naponta találkozunk, de
ha rákérdezünk, értelmes választ várunk.
Olyat, amiből megvilágosodik a sötét elménk, s felfogjuk azt, ami az imént még
rejtély volt előttünk.
Mi még úgy tudjuk, ha valamit nem értünk, akkor célravezető a kérdezés. Mi még
úgy tudjuk, ha tisztázni szeretnénk valamit,
akkor kérdezzünk rá. Mi még azt hisszük, ha
az emberiség eddigi történelmében a rákérdezés mindig a letisztázás, a dolgokat tovább
mozdító, más szóval a fejlődés eszköze volt,
talán ma sem megbocsáthatatlan bűn kérdéseket feltenni. Kérdések pedig vannak.
Kérdések mindig adódnak. Akkor is, ha
te nem keresed., mert a kérdések csak úgy
születnek, és szembejönnek veled. Ha például egy termékért többet fizetsz a kasszánál,
mint amekkora összeg rá van írva, akkor bizony a kérdés szembefut veled, hogy vajon
miért kértek tőled többet, nem tévedésből
történt-e, mert arra, hogy esetleg átverésből,
arra te még gondolni sem mersz.
Ha kérdezel, akkor érteni próbálsz valamit, ami még nem világosodott meg előt-

ted. Ha kérdezel, kiszolgáltatod magad.
Ha kérdezel, elárulod tudatlanságodat,
tájékozatlanságodat. Ha kérdezel, védtelenné válsz. Akkor bizony nyugodtan
beléd taposhat az, aki elmerültebb a témában, mert az a szakmája, mert azért kapja
a fizetést, hogy nálad többet tudjon róla,
de ezt a plusszot valami ellenállhatatlan
kényszernek engedve a képedbe kell törölje, mert hiszen ez itt az ő szemétdombja.
Bár ezernyi más helyen ő a tájékozatlan, a
hozzá nem értő, itt viszont ő az úr /úrnő,
és itt kompenzálni próbálja végre minden
máshol megélt kicsinységét.
De olykor hátha nem is olyan oktalan a
kérdés. Általa hátha egy tévedésre derül
fény, amit egy pardonnal könnyű kiigazítani. Ha meg nem arról van szó, akkor egy
„sajnos ez így van”-nal lehet együttérzőnek
lenni az ügyféllel.
A saját szemétdombon való kakaskodás/
tyúkoskodás – pláné a felemelt hang – nem
ad kielégítő választ arra, hogy miért jelenik
meg a kasszabonon több annál, mint, ami
a vásárolt termékre rá van írva. Főleg, ha
erről elfelejtünk akkor időben szólni, hogy
„sajnálom, bár ezen ezt írja, ez az ár van feltüntetve, de megváltozott ezért meg ezért,
s így az új áron még kéri-e ezt a terméket?”
Ha az ember – mivel több dolgot vásárolt
– csak otthon fedezi fel, hogy itt bizony különbség van, akkor is talán jogos a kérdés.
És jogos az elvárás a korrekt és szívélyes
kiszolgálásra illetve a türelmes felvilágosításra. Pláné, ha az ember valamilyen bajára
éppen gyógyírt keres ott.
Az én korosztályom megélt néhány évtizedet egy olyan korban, amikor állítólag
értünk volt illetve a miénk volt minden.
Az is, ami hiányzott a polcokról, s miénk a
hiányérzet is. A kiszolgáltatottság érzésével éltünk. Elegünk is lett belőle.
Állítólag azóta rendszerváltás volt, véget
ért a hiánygazdálkodás, s a vásárló, az ügyfél, a beteg tisztelete mellőzhetetlen szemponttá lett. Állítólag.
Nekünk mindenesetre elegünk van minden hepciáskodásból!
Molnos Ferenc
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művelődés

Magas állami kitüntetés a szovátai líceum egykori diákjának
Hozta az internet: kitüntetést kapott. „Biztosan megérdemelte, s áldja meg őt a Fennvaló!” – mondanám, s ezzel
továbblépnék, ha nem ismerném. személyesen. Ha nem
lennénk barátok még a hetvenes évek óta. Na de hogy egy
Monoron élőről ebben a lapban írjak, ahhoz még kell valami. Valami kapcsolat, amely nem csupán hozzám köti,
hanem Szovátához is. Dr. Szekeres Sándor (vagy ahogyan
ő mondja, Szekeres-Lukács Sándor) tulajdonképpen ma is
felsősófalvinak tartja magát. S a közvetlen kapcsolatot városunkhoz a négy középiskolai év adja, ugyanis a szovátai
líceum diákja volt, s 1973-ban itt érettségizett. Ma is büszke
erre az iskolára, tanáraira, sóvidéki gyökereire.
Így aztán a ráhulló dicsfényben egy kissé sütkérezhetünk.
mf

Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége
(EKOSZ) elnöke „az erdélyi magyarság érdekében végzett több
évtizedes, odaadó munkája elismeréseként” magas állami kitüntetésben részesült 2020. október 22-én, nemzeti ünnepünk alkalmából. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Dr. Semjén
Zsolt, miniszterelnök-helyettes adta át – több jeles kitüntetett
mellett – az EKOSZ elnökének a Karmelita Kolostorban.
Frigyesy Ágnes, a Budapesti Székely Kör elnökének laudációja:
„Dr. Szekeres Sándor Erdély szülötte, erdélyi magyar jogász,
jogi szakíró. Ceausescu magyarellenes intézkedései miatt szökött át Magyarországra 1989-ben.
Kezdetben jogászként, majd később Monor város jegyzőjeként
tevékenykedett. Sokrétű közéleti feladatai mellett szeretett falujáról
monográfiát írt 2002-ben Kodáros kincsei – Fejezetek Felsősófalva
és a Székely-Sóvidék történetéből címmel. Székelyudvarhely, az
egyetlen székely fejedelemről, Székely Mózesről 2007-ben könyvet
jelentetett meg: Székely Mózes Erdély székely fejedelme, Székelyudvarhely, 2007.; harmadik könyvének címe: Az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmestere: Szakács Tudomány 1580-ból, Monor, 2018.
Az első magyar nyelvű szakácskönyvet, melyet báró
Radvánszky Béla adta ki először 1893-ban, újból átírta, szómagyarázattal és előszóval látta el és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával kiadta és eljuttatta a Kárpát-medence
összes magyar középiskolájába és egyeteméhez 2018-2019-ben.
Szekeres Sándor nevéhez köthető Székely Mózes szobrának
felállítása. A székelyföldi magyarok álma megvalósult azzal,
hogy Orbán Balázs által a legnagyobb székelynek nevezett Székely Mózesnek sikerült felállítani és felavatni az első mellszobrát a sóvidéki Felsősófalván 2013. augusztus 25-én, fejedelemmé választásának 410. éves évfordulóján.
Dr. Szekeres Sándor a csonkahazába szóródott erdélyi magyarok legnagyobb összefogó szervezetének elnökeként legfontosabb feladatának tartja összetartani az Erdélyből az Anyaországba eljött vagy egykor elmenekült magyar embereket.
Olyan rendezvényeket szervez, amelyek révén bemutathatják a
transzilván szellemiséget. Mint a székelyföldi tömbmagyarságban felnőtt székely ember igyekszik tekintettel lenni Erdély olyan
területeire, ahol már szórványba került a magyarság, ezért is

szervezik meg Monoron évek
óta a Magyar Szórvány Napját.
Azért is segít a szórványban
élő magyarokon, hogy érezzék,
nincsenek egyedül sem Déván,
sem Ungváron, sem a délvidéki Gunarason.
Minden, a külhoni magyarságot érintő kérdésben felemeli
szavát, és ahol tud, tevőlegesen
is segít. Korábban nem is egy
alkalommal támogatta az Erdélyi Körök Országos Szövetsége elnökeként a Böjte Csaba
által létrehozott árvaházhálózatot, segítette a székelyudvarhelyi árvízkárosultakat és
odaállt az 1916-ban felgyújtott
gyilkostói Szent Kristóf-kápolna tizennyolc évvel ezelőtti újjáépítése mellé is.
Önzetlen, áldozatos, székely-magyarságot védő munkája, melyet jelen pillanatban az EKOSZ elnökeként fejti ki, méltó a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetés elnyerésére!”

fiatalok
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Alkalmazkodás az online oktatáshoz

SZISZ

- szenések

A legtöbb diákban
megfogalmazódhatott
már az évek során a
gondolat, hogy men�nyire jó is lenne otthonról tanulni és a lakóhely
kényelméből elsajátítani
a tudást. A Koronavírus járvány miatt kialakult, jelenlegi helyzet
erre most lehetőséget
is adott, ha nem is úgy,
ahogyan elképzeltük.
Tavasz óta az oktatási intézmények számos
eljárást és stratégiát
próbáltak kidolgozni, a
minőségi tanítás kivitelezésére, azonban ezek még mindig nem tökéletesek és több esetben nehézséget okoznak úgy a diákok, mint az oktatók számára
is. Mivel az online oktatás metódusa körvonalazódni látszik, felmerülhet az a tény, hogy a tanórákon való személyes jelenlét több
szempontból is hatékonyabb, mint az otthoni tanulás.
Az online oktatás bevezetésével a diákok személyes kapcsolatai háttérbe szorulnak, ritkábban találkoznak a barátok, illetve
az egyetemistáknak sem adódik lehetőség egy-egy
napirenden levő téma átfogó megbeszélésére. Igaz,
hogy az online térben lehetőség van ezek lebonyolítására, de a képernyőn keresztüli és szemkontaktus nélküli kommunikáció számos félreértést és
kellemetlenséget eredményezhet, amelyek szemtől
szembeni társalgás esetén nem fordulnának elő.
A személyes kapcsolatok hiánya mellett, az online
oktatás a minőségi tudás megszerzésére is rányomta a bélyegét. A kis iskolásoknak már a számítógép
kezelése is nehézséget okozhat, mert jelen esetben
nem egy szabadidős játékról, hanem felelősségteljes
tevékenységről van szó. A gyerekek segítség nélkül
nem képesek kezelni az előírt felületeket, amelyek
használata olykor a tanároknak is nehézséget okoz,
éppen ezért a lecke megértése sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, mint a normális esetben. Ugyanakkor
a tanórák alatt, a diákoknak kötelező a webkamera
használata amely a tanulók magánterébe enged be-

tekintést, ami sűrűn idézhet elő kényelmetlen helyzeteket, elvéve a tanulók kedvét és motivációját.
Ennek ellenére, az online oktatás előnyökkel is rendelkezik, amelyek jó kihasználása célravezető lehet.
A diákok akik tanulmányaik elvégzésére egy az otthonuktól távol eső várost választottak, jelen esetben
előnyökre tettek szert. Az otthon tanulásnak köszönhetően nem szükséges a szállás és utazás biztosítása,
amelyek jelentős anyagi összegbe kerülhetnek, valamint megterhelőek lehetnek
egy diák számára. Az otthoni
környezetben való tanulás
ugyanakkor, az idő beosztását is segítheti. Felszabadul az
eddig elkészülésre és utazásra
szánt idő, amely legfőképpen
az egyetemi hallgatók számára
hasznos, mivel így könnyebb
tartani a feladatokra és dolgozatokra kiszabott határidőket.
A hagyományos oktatással ellentétben, az online képzések
egyéni tanulási módoknak is
teret engednek, amelyek hatékonyabbak lehetnek a diákok
számára, illetve színesebbé tehetik a hétköznapi tanulást.
Figyelembe véve számos tényezőt el kell fogadnunk a jelenlegi
helyzetet és meg kell tanulnunk együtt élni vele, mivel lehetőségeinkhez mérten, minden erőnket beleadva képesek lehetünk
rá, hogy egyes hátrányokból előnyt kovácsoljunk. A minőségi
tanulás érdekében áldozatokat kell hoznunk, de ha összetartunk egymás segítségével sikerülni fog elérni céljainkat.
Hajdu Róbert, egyetemista
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penna

Kis és nagy hazugságaink…
Hetek óta kikapcsol és feltölt a kanadai kandi kamera-sorozat
(Just for laughs-gags)¹, amelyben a jeles színészek néhány járókelőt beavatva és még többet beugratva ijesztgetnek és abszurdnál abszurdabb, eredetibbnél eredetibb ötleteiket „élőben” valósítják meg, filmezik, megnevettetve és átverve a jóhiszemű
embereket. A néző fogja a hasát és nevet – sokszor saját magán
is –, majd sír és felháborodik: lám milyen könnyen „meg lehet
vezetni” az embert…
Ebben a hevenyészett dolgozatban egy kicsit szeretnék a hazugság körme alá nézni, ugyanis nagyon körmönfont módszerekkel, kifinomult árnyalatokkal, ártatlan trükkökkel ver át
a sátán. Már a Biblia első lapjain erről olvasunk: Ádám nem
direkt tagad, hanem hárít. Az asszony enged a kísértésnek. A
sátán meg hazudik: elferdíti Isten szavát, lekicsinyli a Teremtő
mindenhatóságát. Sőt, egy csavarral, fondorlatos módon úgy
állítja be, mintha Isten elvenne az embertől valamit, ami neki
kijárna. Mintha az ember meg lenne fosztva a hatalomtól. Elhinti a kétely, a bizalmatlanság magvát, hogy az ember féltékeny legyen Istenre. (Isten nem akarja, hogy az ember olyan
legyen, mint az Isten… de majd én segítek… – súgja a kísértő.)
Mert Istennél az igazság. Az ember is igényli, mint tüdője a levegőt. De a bűn következményeként már elvitatja Istentől az
igazságot és uralni akarja azt. „Szabadon”, saját kezébe venni
annak eldöntését, mi az igazság.
Jézus Krisztus a legszenvedélyesebben – a hazugság gyakori
formája – a fél-igazság ellen tiltakozott. Egyértelműen kimondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet… (Jn 14,5) „Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37) „A sátán
az atyátok, aki nem tartott ki az igazságban, mert hazug, és ő a
hazugság atyja.” (Jn 8,44) „Beszédetek legyen: az IGEN igen, a
NEM nem!” (Mt 5,37)
„Szakítsatok a hazugsággal és szóljon igazat mindenki felebarátjával, hiszen egymásnak tagjai vagytok.” – írja Szent Pál. (Ef
4,24-25) Jézus megalkuvás nélkül vállalta és kimondta az igazságot, de ugyanakkor fölséges példát adott a gyöngédségre és a
tapintatra – olvassuk Szent Jánosnál. (Jn 8, 7-9)

Mi a hazugság?
A nyolcadik parancs tömören tiltja: ne hazudj! Egyházunk
még hozzáteszi: Mások becsületében kárt ne tégy! Vagyis légy
őszinte! Az őszinteség pedig az igazságnak megfelelő beszéd
vagy magatartás. Az igazság, az igazságosság gyökere a szeretet.
A szeretet őszinte. Egyértelmű, tiszta igazság. Ezért nem folyamodhat hazugsághoz.
A hazugság az igazsággal és a szeretettel ellentétes beszéd,
vagy magatartás. Leggyakrabban nyelvünkkel, szánkkal hazudunk, ezért mondhatjuk, hogy a legfélelmetesebb, leggyakoribb
bűnünk. Szent Jakab szerint: „Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt fölgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa.
A nyelv nyugtalan, gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket…” (Jak

3,2 skk.) A hazugság elsősorban szellemi bűn, és ezért súlyos.
Szent Ágoston „hamis, szándékosan félrevezető kijelentésnek”
nevezi, hiszen a hazug ember megismerte ugyan az igazságot,
szívében hordja, de az ellenkezőjét mondja, hogy másokat becsapjon. Ezt a nézetet vallja Aquinói szent Tamás is. A hazugság
tehát az igazság elleni bűn.

A hazugság fajtái
Már szólásmondásaink is elárulják a hazugság lényegét, sőt
szemléltetik a bűn súlyát is: eldobta a sulykot; elállt az igazságtól;
egy szava sem igaz; füst van az orrában; görbén beszélt s igazat
mondott; kihazudja a borjút az anyjából; letagadja a csillagot az
égről; olyat hazudott, hogy rászakadt a mennyezet; beszédének
eresztékje van; feneket csinált a szájából; megtoldja a ködmönt;
hazudik, mint a vízfolyás; bort iszik s vizet prédikál; kenyere a
hazugság; egyenes a beszéde, mint a kasza; szája se áll arra, hogy
igazat mondjon; tizedeld meg a szavait; mese a habbal; lovon fogadta, de gyalog nem állja.²
A magyar nyelv árnyalatai nagyon jól körülírják miben, hogyan nyilvánul meg.
Elsősorban szavainkban: hazug beszéd. Amikor letagadunk valamit. Amikor nem mondjuk el a teljes igazságot.
Amikor elhallgatunk valamit. Amikor mellébeszélünk.
Amikor csúsztatunk. De ide tartozik az elkendőzés, az
árulkodás, a kertelés, az álhírek terjesztése, a félrevezetés, az összefüggéseiből kiragadott idézet, a ködösítés,
a túlzások, kitalációk, a blöff, a rosszhiszemű intrikák,
a név nélküli rágalmak, a hamis értesülések felnagyítása és még sorolhatnánk. Sokatmondóak a magyar nyelv
szinonimái is: gurít, füllent, hasal, kacsa, kamu, csalárd, tettet, bolondozik, ugrat, nagyot mond stb.
2. A hazugság vagy őszintétlenség megnyilvánulhat
nemcsak a kimondott vagy leírt szavakban, hanem képszerkesztésben, a mozgóképek, videók megannyi változatában is, ami könnyen manipulálhatja és félrevezeti
az egyént és a közösséget egyaránt. Filmek, reklámok,
közösségi oldalakra bevágott hamis üzenetek mind megkérdőjelezhetik és „átalakíthatják” az igazságot, vagy épp
lejáratni és valószerűtlenné tenni próbálják.
3. De a hazugság lehet magatartás is, amit legtöbbször
képmutatásnak nevezünk. Hazug lehet egy gesztus,
a „nonverbális kommunikáció” ezernyi formája, amit
azért találtunk ki, hogy leplezzük szégyenünket, jobbik
arcunkat mutassuk mások felé, vagy megjátsszuk a jót,
hogy becsapjunk, átverjünk másokat, kihasználjuk jóindulatukat, visszaélhessünk bizalmukkal, megnyerhessük
kegyeiket. Számtalan módszert alakítottak ki az emberek, hogy álszentségüket elhitessék, hogy erkölcsileg
feddhetetlennek tűnjenek, vagy, hogy eladják magukat
egy pozícióért, befolyást szerezzenek, náluk erősebbek1.

migráció
nél és hatalmasabbaknál. De itt van még a szélhámosság
– amikor másnak adja ki magát, mint, ami… –, a kémkedés, a kerítés nem kevésbé tisztességtelen „eljárása” is,
ami szintén bizalmatlanságot és megvetést szül. Ezek a
„gyakorlatok” úgyszintén hiteltelenítik és „lenullázzák”
„elkövetőiket”.
4. Az igazmondás kötelessége összefügg a becsülettel.
Alapvető erkölcsi kötelességünk egymás emberi méltóságát elismerni, tisztelni, megbecsülni. Ezt teljesen senkitől sem vonhatjuk meg. Ezért alakultak ki évezredek
alatt az udvariasság, az etikett koronként változó írott és
íratlan szabályai. Tehet azokkal is udvariasak és tisztelettudóak kell lennünk, akikkel nem értünk egyet, vagy
épp ellenségüknek tartanak. A becsület azonban nem a
legnagyobb érték. Van, amikor el is kell szenvednünk
a becsületsértést a nagyobb jó, a közjó, vagy a szeretet
miatt. Ám a becsület, mint erény, segíthet küzdeni a közösségben is, hogy a jót megtegyük, és a rosszat kerüljük.
A becsület ellen leginkább a rágalmazással, az alaptalan gyanakvással, vádaskodással, a vakmerő ítéletekkel
véthetünk. Ezeket a bűnöket is kerülnünk kell. A becsületesség a jellem gyökere. Nem feltételezek másokról
rosszat, és a magam tetteit is az igazsághoz igazítom, tehát én is elvárhatom mások megbecsülését.
5. Az igazságnak köze van a hűséghez is, hiszen a hűséges ember minden körülmények között kitart a jóban
és a szeretetben. Ezért a hazugság a hűséget is rombolja.
Hűtlenség például a szószegés vagy a titkok kibeszélése. Ha kifecsegjük a ránk bízott titkot, egy személy, egy
közösség sorsát is tönkre tehetjük. Árt a hitelességnek,
tönkreteszi a bizalmat. Ugyanez érvényes akkor is, amikor olyasmik érdekel minket, amit rendes körülmények
között nem kötnek az orrunkra, de kíváncsiságunk oly
módon érdeklődik, ami már tapintatlanság, szemtelenség. Itt szokták emlegetni az. ún,. kegyes hazugságokat.
Nem ártunk nagyon vele, de kitérő választ adunk. Volt
idő, amikor ezt még morálteológusok is elfogadható
kiskapuként ismerték el, csak az a gond vele, hogy ez is
megtévesztésnek minősül. És, ha a kérdező jól kérdez,
lehetetlen kitérő választ adni. Biztos, hogy nem tartozik
mindenki másra, a külvilágra, az illetéktelen kívülállókra, de szavaink, megnyilatkozásaink legyenek mindig
egyértelműek, nyíltak, őszinték. Az igazságnak szintjei
vannak. Olyanok is, amelyek nem tartoznak másokra.
De amit elmondunk annak nemcsak a valóságot, hanem az igazságot is fednie kell. Egy szeretetkapcsolatban, egy baráti vagy munkatársi viszonyban mindkét
fél érzi, meddig mehet el, meddig kutakodhat, meddig
tart az illetékessége. Azon túl már tolakodás, indiszkréció, személyeskedés, bizalmaskodás vagy épp tapintatlanság van, amelyet eréllyel, határozottan és szeretettel
vissza lehet és kell utasítani. Ezzel még nem tagadtuk
meg, vagy le az igazságot. Hiszen a rá eső részét ismeri.
A többi meg nem tartozik rá… Isten a szívek vizsgálója.
Ő ismer a legjobban. S az elég. Mindazonáltal a kétértel-
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mű beszéd, a pontatlan fogalmazások, a lejáratás vagy
megtévesztés szándékával közölt hírek, az igazság torzítása, a médiamanipulációk tönkretehetik a társadalmi
bizalmat, megrendíthetik az egymás iránti szolidaritást.
Nyugtalanságot és gyanakvást terjesztenek. Ezért nagy a
felelőssége a tömegkommunikációs eszközök használóinak, az itt dolgozó szakembereknek, újságíróknak, közvélemény formálóknak.
6. Ide tartozik a hazugság egy másik „leágazása”: a besúgás, feljelentés, árulkodás, lehallgatás problémája
is. Amikor a közjó érdeke, a közösség életének mentése
a cél, nyilván fel kell jelenteni a bankrablót, vagy megakadályozni további elvetemült tetteinek folytatásában.
Emlékszünk még a régi szekus, megfigyelő rendszerek
lehallgatásaira, besúgóira is, akik abból éltek, hogy másokat megfigyeltek és feljelentettek. Ugyanígy pl. egy
mobiltelefonnal való lehallgatás vagy felvételkészítés, ha
nem a szolgálatunkhoz, munkavégzésünkhöz kötődik,
szintén a nyolcadik parancs hatálya alá esik. Vagyis tilos.
A magánélethez való jogot szoktuk emlegetni, de ehhez
másnak is joga van, nemcsak nekünk.
Számunkra Jézus Krisztusban Isten megvilágítja az igazság
útját. Ehhez szabjuk szavainkat és tetteinket. Éljünk az igazságban. Legyünk áttetszőek kimondott/leírt szavainkban is.
Fogalmazzunk egyértelműen, csűrés-csavarás nélkül. Akkor szavainknak ereje, hitele lesz, mert az Isten-szeretet lesz
az aranyfedezetük. Márt árad belőlük az igazság. Ez sokkal
egyértelműbb, biztosabb és járhatóbb út, mint a hazugságban
bujkáló, hazugságnüanszokkal beárnyékolt tévútjaink. Fogjuk
vissza fölösleges kíváncsiságunkat, járjunk utána az igazságnak,
és mint ahogy az a média képviselőinek etikai kódexében is
aranybetűkkel szerepel, tartsuk ehhez magunkat: „Ne hazudj!”
¹https://www.youtube.com/watch?v=a9TfeV1ncOU
²V.ö.: Magyar szókincstár, Rokon értelmű szavak, szólások és
ellentétek szótára, Tinta kiadó, Bp. 2005
Források:
Katolikus erkölcstan, Gyulafehérvár, 1994, tankönyv a katolikus középiskolások számára
A keresztény szellemiség lexikona, Bp. SZIT, 1993,
Nemes György-Nemes Rita-Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan, Bp. SZIT, 2016
Tartsd meg a parancsokat, Gyulafehérvár, 2006, hittankönyv
az általános iskola 6. osztálya részére
LINKEK:
https://katolikus.ma/kis-es-nagy-hazugsagaink/
https://eszm.ro/2020/10/30/kis-es-nagy-hazugsagaink/
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– Kérem, meg tudna mondani, mennyi a pontos idő?
– Persze, fel van nekem
ide írva. Nyolc óra van.
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