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Kettős keresztet állítottak

Ebben a rohanó világban természetes, hogy
kapaszkodót keres az ember, valami fix pontot,
amihez igazodhat. Amire nem csupán tekintetét emelheti, de aminek a hátát is biztonsággal
megvetheti, amikor az előtte lévő kavargásba
néz. Tudja, hogy korábban nem volt ekkora
a pörgés, nem volt ekkora a nyughatatlanság.
Bizony többen írtak róla, hogy a régi idők embere megszentelt időben és megszentelt térben
élt. Tehát rendezett világot tapasztalt maga körül, s élete idejének ritmusa volt. Egyszerűbben
mondva: kívül és belül egyaránt rend volt.
Ma már erre a hajdanvolt külső és belső rendre, no meg a kettő egységére valamilyen szimbólum, azaz jelkép utal.
Jung a szimbólumokat az emberrel veleszületett ősképeknek, archetípusoknak tartja, amelyeket az emberiség közös múltjában szerzett
tapasztalatainak, szellemi élményanyagának a
kollektív tudattalanban elraktározott örökségével magyaráz. „A jelképek világának meghatározó jellegzetessége a hagyományozódás, amelyet a közösséghez tartozó egyén a szocializációs
folyamat során képességeinek és lehetőségeinek
megfelelően passzívan, illetve aktívan vesz át.” A
szimbólumhoz kapcsolódó egyezményes jelentés a közösség világképének elemévé válik.

A kereszt

Szeptember közepén keresztet állítottak
Szovátán a Május 1 utca Parajdi úti bejáratánál.
A keresztállítást a Történelmi Vitézi Rend
szovátai tagjai kezdeményezték, s elnyerték
hozzá az önkormányzat támogatását.
A Bocskay Vincze szobrászművész által tervezett szimbólumot László János és fia, valamint Máté László készítette el.
Ez a kereszt kettős kereszt. Olyan kereszt,
melynek függőleges szárát egy rövidebb és egy
hosszabb vízszintes szár metszi. A felső vízszintes, rövidebb szár a INRI keresztfeliratot
jelképezi, melyet Pilátus helyeztetett Krisztus
feje fölé a keresztre.
A bizánci származású kettős kereszt a középkortól apostoli, érseki, pátriárkai rangot jelent.
Ilyen kereszteket vittek a pápai követek, az érsekek, pátriárkák előtt, s címerükben is jelentkezett, jelezve magasabb rangjukat.
A XIII. századtól szerepel a magyar királyok
címerében, mint a keresztény királyi hatalom
jelképe. A magyar apostoli királyságra utal.
Magyarországról terjedt el Nyugat-, és KeletEurópa címerhasználatában.
A felállított kettős kereszt a közlekedésben
is szerepet kapott, immár egy vele kialakított
körforgalom középpontja lett.
Molnos

Keresztény kultúránk középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak.
A kereszt mint szimbólum
az ő mártírhalálára utal.
Keresztény az, aki elfogadja
ezt a tanítást, aki a kereszt
jelét magára vette.
A vallásos illetve az ezen
alapon létező kulturális tölteten túl, már formája és
méretaránya okán is nekem
kedvenc jelképem a kereszt.
Pontosabban a leggyakrabban látható latin kereszt,
amelynek függőlegesét kétharmadnál metszi a vízszintes rész, amelynek hossza a
függőleges kétharmada. Az
aranymetszés érhető itt tetten. Tökéletes arányrendszer,
nem csoda, hogy formájában is a szemnek tetszetős.
Harmóniát, békét, nyugalmat áraszt. Pedig hát tudjuk,
hogy amire immár két évezrede emlékezteti a világot
– Krisztus kereszthalálára –,
az nem nevezhető békének
és nyugalomnak. S ha csak
vonalként tekintünk rá, az
egymásnak feszülő függőleges és vízszintes is amúgy
konfliktust hordozhatna.
Mégsem teszi, mert a vonalak feszítő energiáit feloldja a
rend, a harmónia, mint ahogyan Krisztus elfogadó magatartása is, a mártiromság
vállalása is áthelyezi a hangsúlyokat, és mi a kereszt láttán már nem az általa átélt
borzalmakra, hanem az értünk való áldozatvállalására,
a megváltásra gondolunk.
Ahol kereszt áll, az egy
középpont, s még mindig
a kereszt körül forog a világunk, amelyben valóban
otthon érezzük magunkat.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Tankó Korona Johanna (Szülei: Tankó József és Korona Bernadett);
Káli Bence Krisztián és Káli Alexandra Szende (Szüleik: Káli László és Káli Katalin); Dezső Péter
(Szülei: Dezső Attila József és Dezső Rozália); Soós Tamás (Szülei: Soós Levente és Soós Zsuzsanna), Sikó Dorka Dorottya (Szülei: Sikó Csaba József és Sikó Mária Emőke);

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

Isten éltesse Őket!
Házasságot kötöttek: Kelemen Jenő (Petőfi Sándor lakótelep J2/2 szám) – Bandi Ilona Réka
(Hosszú utca 81/C szám); Miklós Zoltán (Tavasz utca 107 szám) – Székely Adrienne (Tavasz utca 31/B szám); Keresztesi István (Nagyenyed) – Molnár Otília (Petőfi Sándor lakótelep
D4/17 szám); Lăncuță Tibor (M. Eminescu lakótelep I2/13 szám) – Kerestély Tímea (Székelyudvarhely); Ráduly Árpád József (Geges) – Bakos Gizella (M. Eminescu lakótelep D1/11
szám); Osváth László (Hosszú utca 57 szám) – Todoran Mărioara (Hosszú utca 57 szám);
Kovács Attila (Bekecs lakótelep D/2 szám) – Molnár Enikő (Alsósófalva);

Boldog házasságot!
Elhunytak: Szőcs György Gyula (sz. 1927) – Csendes utca 17 szám; Suciuc Ion (sz. 1946) –
M. Eminescu lakótelep I2/6 szám; Ágoston Lajos (sz. 1942) – Sómező utca 48 szám; Parpulov
Andrei (sz. 1941) – Tölgyes utca 7 szám; Fazakas Zoltán (sz. 1969) – Hársfa utca 6 szám; Szabó Lucia (sz. 1952) – Fő út 90 szám; Ambrus Angéla (sz. 1968) – Akác utca 8 szám; Engi Mária (sz. 1924) – Rózsák útja 46 szám; Mészáros György (sz. 1954) – Virág lakótelep A1/2 szám;

Nyugodjanak békében!

Önkormányzati határozatok
92. sz. Határozat – egy
szovátai kulturális központ
valamint sétatér kialakítására
készült terv megvalósíthatósági
tanulmányának elfogadásáról;
93. sz. Határozat – egy
szovátai kulturális központ
valamint sétatér kialakítására készült terv valamint az
ahhoz kapcsolódó kiadások
elfogadásáról;
94. sz. Határozat – Szováta
Város 2020. évi költségvetésének módosításáról;
95. sz. Határozat – IlyésSimófi Szabolcs mint szerződő fél a Bekecs lakótelep,
G tömbház, 2. lépcsőház, I.
emelet 7 szám alatt ANL-s

lakásban élő szovátai lakos az
erre a felületre számított lakbér kötelezettsége alóli mentesítésére vonatkozó H.C.L.
nr.79/2015-es helyi tanácsi
határozat módosításáról;
96. sz. Határozat – Az M.
Eminescu lakótelepi napi piac
csarnoka és vizesblokkja beruházása technikai-pénzügyi dokumentációjának elfogadásáról;
97. sz. Határozat – „A
Kisbükk és a Restád utca aszfaltozása” című beruházás
technikai-pénzügyi
dokumentációjának elfogadásáról;
98. sz. Határozat – „Az Őzike
utca aszfaltozása” című beruházás technikai-pénzügyi doku-

mentációjának elfogadásáról;
99. sz. Határozat – a
szovátai utcahálózat aszfaltozása beruházással kapcsolatos további beruházások
jóváhagyási dokumentációjának (DALI) elfogadásáról;
100. sz. Határozat – a
szovátai önkormányzat keretében működő bölcsőde
szervezési, működési szabályzatának elfogadásáról;
101. sz. Határozat – a
szovátai piacok szervezési,
működési szabályzatának elfogadásáról;
102. sz. Határozat – a ONRCtől törölt jogi személyek törléséről az adónyilvántartásból;

Városunk szorgalmas,
lelkes és kreatív diákjainak, azok tanárainak,
tanítóinak és szüleinek
köszönhetően tökös
őszi pompát és egy igazán kellemes, családias
hangulatot varázsolhattunk városunkban.
Végtelen köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki a nehéz
körülmények ellenére
is, a szabályokhoz igazodva közreműködött
elképzeléseink megvalósításában!
Köszönjük, hogy
EGYÜTT, KÖZÖSEN
ismét valami szépet,
valami jót alkothattunk!

administrație publică locală
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Rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie
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

La alegerile locale din 27 septembrie 2020
din 8485 alegători figurând cu drept de vot pe
listele electorale și-au exprimat votul 3728 persoane cu pondere de 43,94%.
Singurul candidat pe post de primar, Fülöp
László Zsolt, cu 3481 voturi a fost ales.
CONSILIUL LOCAL
UDMR (cu 2934 de voturi, respectiv o pondere de 84,29%) și ASOCIATIA PARTIDA
ROMILOR „PRO-EUROPA” (cu 272 voturi,
pondere de 7,81%) sunt cele 2 partide politice
care vor avea reprezentanți în consiliul local.
UDMR-ul cu 16 consilieri locali, ASOCIATIA
PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” cu 1.
Deci mandatele pe 2020-2024:
Primarul: Fülöp László Zsolt

Componența Consiliului Local Sovata:
Arros Dénes		
Fekete Elisabeta		
Kiss Ferenc		
Dávid Katalin		
Bartha József		
Molnos Ferenc		
Kiss Ibolya Enikő		
Kiss Zoltán		
Csortán Imre		
Kirilla Gyula		
Bán Mózes		
Gál Kriszta Zsuzsa
Nagy László		
Portik Antal		
Deák Károly		
Szász Mózes		
Vonya Lukács		

UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR
UDMR

PARTIDA ROMILOR
			„PRO-EUROPA”
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Hotărârile Consiliului Local
Hotărârea nr. 92 – cu privire la aprobarea Studiului
de fezabilitate actualizat
al proiectului „Amenajare
centru cultural si zona pietonală centrală în orașul
Sovata”;
Hotărârea nr. 93 – cu
privire la aprobarea proiectului „Amenajare centru
cultural și zona pietonală
centrală în orașul Sovata”
și a cheltuielilor legate de
proiect;
Hotărârea nr. 94 – cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata
pe anul 2020;
Hotărârea nr. 95 – cu privire la modificarea H.C.L.
nr.79/2015 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafața locativă
cu destinație de locuință
ANL, situată în Sovata, cart.

Bekecs, bl. G, sc. 2, et.1, ap.7,
având ca titular de contract
pe numitul Ilyés-Simófi Szabolcs;
Hotărârea nr. 96 – cu privire la aprobarea documentației
tehnico-economică
a
investiției „Hală și Grup Sanitar în cartierul Mihai Eminescu, oraș Sovata, județul
Mureș”;
Hotărârea nr. 97 – cu privire la aprobarea documentației
tehnico-economică
a
investiției „Asfaltare strada
Fagului și Restad, Oraș Sovata, jud. Mureș”;
Hotărârea nr. 98 – cu privire la aprobarea documentației
tehnico-economică
a
investiției „Asfaltare strada
Căprioarei, Oraș Sovata, jud.
Mureș”;
Hotărârea nr. 99 – cu privire
la aprobarea Documentației

de avizare pentru lucrări de
intervenții – DALI aferentă
investiției „Asfaltare rețea
stradală în orașul Sovata,
județul Mureș”;
Hotărârea nr. 100 – cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Creșei din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului
Sovata;
Hotărârea nr. 101 – cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Piețelor din
Orașul Sovata;
Hotărârea nr. 102 – cu
privire la aprobarea scoaterii din evidența fiscală respectiv, scăderea creanțelor
fiscale datorate de persoanele juridice radiate de la
ONRC;

UDMR (cu 81.389 de voturi, respectiv o pondere de
37,16%), PNL (cu 45.703
voturi, pondere de 20,87%),
PSD (39.121 voturi, pondere 17,86%) și PMP (12.456
voturi, pondere 5,68%) sunt
cele 4 partide politice care vor
avea reprezentanți în noul for
deliberativ al județului Mureș,
respectiv Consiliul Județean.
Decizia a fost luată în
27 septembrie 2020 de cei
236.828 de mureșeni cu drept
de vot (adică 48,64% dintre
potențialii electori din județ),
care au votat (și) alegerea consilierilor județeni.
În urma votului, UDMR
intră în noul CJ Mureș, care
va fi prezidat în mandatul
2020-2024 tot de Péter Ferenc – UDMR), cu 16 consilieri județeni (un mandat
fiind câștigat prin redistribuire), PNL va avea 9 consilieri județenei (un mandat
fiind câștigat prin redistribuire), PSD va avea 7 consilieri
județeni, iar PMP va avea 2
consilieri județeni.
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A szeptember 27-i helyhatósági választások eredményeiről
Tisztelt szovátai választópolgárok!
Mint tudjuk, minden társadalom erejét a közösséget formáló emberek céltudatos összefogása
és aktív elkötelezettsége adja.
Ideális esetben, mindenki fontosnak érzi,
hogy maga is tegyen azért a közösségért,
amelyben él. Egy világjárvány megpróbáltatásai között is, amellett, hogy betartja az együttélés társadalmi és egészségügyi-biztonsági
normáit, nem marad távol a közösséget érintő
döntésektől.
Szeptember folyamán magunk is végigjártuk
a várost, bekopogtattunk Önökhöz, meghallgattuk problémáikat, javaslataikat, és arra
kértük, hogy tegyék lehetővé az erős képviseletet mind helyi, mind pedig megyei szinten.
Köszönet mindazoknak, akik megértették
ezt, és a helyhatósági választásokon megtették
opcióikat arról, hogy kiket látnának szívesen
Szováta Város illetve Maros megye élén!
Bizton elmondhatjuk, hogy sikeres választásokon vagyunk túl.
Köszönet érte mindannyiuknak!
Bizalmuk megtisztelő és további építőmunkára
kötelez.
Fülöp László Zsolt
polgármester
Minden választás eredményeinek a vizsgálatakor a legelső
kérdés, hogy mekkora volt a részvétel. Ezeket a részvételi adatokat hasonlítgatják a korábbi választások adataihoz, megállapítván, hogy most többen vagy kevesebben, netán pont annyian
mentek el az urnákhoz, mint akkor. Ennek az összehasonlításnak van értelme, mert megmutatja, hogy esetről esetre miként
változik, ha igen, a választási kedv. Az viszont elcsüggesztő, ha
rátekintünk a százalékos arányra, mert úgy tűnik abból, hogy
mert a szavazatra jogosultak száma és a leadott szavazatok közti
különbség jelentős, mintha a többséget egyáltalán nem érdekelte volna a választás. Mindez azért van, mert mindig jóval többen szerepelnek a szavazatra jogosultak listáin, mint ahányan
valójában egy-egy településen tartózkodnak. Azaz olyanok is
szaporítják a szavazatra jogosultak számát, akik évek, sőt, évtizedek óta életvitelszerűen külföldön tartózkodnak. Hányat

és hányat ismerünk a közvetlen környezetünkből is. Hányan
telepedtek ki Magyarországra? Hányan a világ más tájaira? És
hányan vannak, akik csak időszakosan vannak külföldön? De
hát őket nem lehet kivenni a listáról még akkor sem, ha személyazonossági irataik érvényessége már kiment a határidőből,
s nem kerültek megújításra. Különben is visszavárjuk őket!
A parlamenti választásokon még ugyan van mód külföldön
is leadni szavazatokat – ha az ember viszonylag elérhető távolságban van a román nagykövetségtől, konzulátustól –, de a
helyhatósági választásokon onnan a legnagyobb jóindulattal és
törekvéssel sem szavazhatnak.
Olyan szavazópolgár nevét is láttam a szavazólistán, aki sok
éve (2009) a világ egy távoli pontján fegyveres erőszak áldozata lett. A szovátai köztemetőben emlékét őrző kopjafája áll.
De mert a bürokrácia malmai úgy működnek, hogy bejelentés
híján – kettős állampolgár lévén Magyarországon élő hozzátartozói itt nem papírozták le – halála után több mint egy évtizeddel is, maradt a nyilvántartóban, s így a szavazásra jogosultak
listáján is.
Ezen bevezető után mondom el, hogy a szeptember 27-i
helyhatósági választásokon 8485 volt a városunkban szavazatra jogosultak száma (tehát ebben benne van minden külföldön
tartózkodó nagykorú), és 3728 szavazatot adtak le a a nyolc
szovátai szavazókörzetben. Így jön ki ez a 43,94%-os részvételi
arány. Ha figyelembe vesszük az eddig elmondottakat, akkor
láthatjuk, hogy sokkal nagyobb volt ennél a részvétel. Hogy
mekkora, azt pontosan nem lehet megállapítani.
Mindenesetre ezekkel a számokkal számolunk.
A 3728 urnánál leadott szavazat a korábbi ilyen vagy olyan
választások részvételi számához viszonyítva szép eredményt
mutat. Ez a jelölteket, a szervezőket, de főként a szovátai polgárokat kedvezően minősíti.
De lássuk, milyen eredménnyel szavaztunk!
Először is a számokat!
Nézzük először a szovátai polgármesterjelöltre illetve a helyi
tanácsos-jelöltekre leadott szavazatokat!
Fülöp László Zsolt, az RMDSZ polgármesterjelöltje kihívó
nélkül indult a választáson, így aztán nyilván a polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok 100%-a neki jutott.
Viszont nagy volt az érvénytelen szavazatok száma: 3728 leadott szavazatból 3481-et kapott. Tehát 247 urnánál megjelent
szavazópolgár tudatlanságból vagy szándékosan itt érvénytelenül szavazott.
A helyi tanácsos-jelöltekre leadott szavazatok pártok szerinti
megosztása a következő:
- RMDSZ 		
2934 szavazat (84,29%);
- ROMII PRO EUROPA 272 szavazat (7,81%);
- PSD		
135 szavazat (3,88%);
- PNL		
115 szavazat (3,30%);
- USR PLUS
71 szavazat (2,03%);

aktuális
A megyei listára 3728 leadott szavazatból 3562 (95,55 %) volt
érvényes.
A megyei tanácsos-jelöltekre Szovátán leadott szavazatok pártok szerinti megosztása a következő:
- RMDSZ 		
3 124 szavazat (87,70%);
- PSD		
108 szavazat (3,29%);
- PNL		
91 szavazat (2,91%);
- USR PLUS
20 szavazat (0,26%);
- ROMII PRO EUROPA
0 szavazat (0%);
Péter Ferenc megyei tanácselnök-jelölt pedig 3279 (92,06%)
szavazatot kapott Szovátán.
Maros megyében összesen a választópolgárok 49,39 százaléka
járult urnákhoz. Megyei szinten a következő volt az eredmény:
- RMDSZ 		
81 389 szavazat (37,16%);
- PNL			
45 703 szavazat (20,87%);
- PSD			
39 121 szavazat (17,86%);
- PMP			
12 456 szavazat (5,68%);
A többit nem is sorolom, mert csupán ez a négy politikai formáció nyert mandátumot Maros Megye Tanácsába.
És most lássuk, ezek a szavazatok hogyan alakultak át mandátumokká:
Szováta Város polgármestere tisztséget ismét Fülöp László
Zsolt, az RMDSZ jelöltje nyerte el.
Szováta Város Helyi Tanácsa összesen 17 tanácsosi hellyel rendelkezik. Ebből a választások eredményeként a következő négy évre
16 helyet az RMDSZ jelöltjei szereztek meg, 1 helyet pedig a PRO

EUROPA ROMA PÁRT listavezetője.

Így aztán Szováta Város Helyi Tanácsa összetétele a következő:
Arros Dénes		
RMDSZ
Fekete Erzsébet		
RMDSZ
Kiss Ferenc		
RMDSZ
Dávid Katalin		
RMDSZ
Bartha József		
RMDSZ
Molnos Ferenc		
RMDSZ
Kiss Ibolya Enikő		
RMDSZ
Kiss Zoltán		
RMDSZ
Csortán Imre		
RMDSZ
Kirilla Gyula		
RMDSZ
Bán Mózes		
RMDSZ
Gál Kriszta Zsuzsa
RMDSZ
Nagy László		
RMDSZ
Portik Antal		
RMDSZ
Deák Károly		
RMDSZ
Szász Mózes		
RMDSZ
Vonya Lukács		
PRO EUROPA ROMA PÁRT

A választások eredményeként Maros Megye Tanácsának elnöke ismét Péter Ferenc, az RMDSZ jelöltje lett.
Az RMDSZ-frakció a korábbi mandátumhoz képest erősödött
a megyei tanácsban, a PNL.frakció és a PSD-frakció viszont
gyengült. A POL jelöltje most nem jutott be, viszont bekerültek
a PMP jelöltjei.
A megyei tanácsban az RMDSZ lett a legnagyobb politikai erő
a 34 tagú megyei tanácsi testületben 16 megyei tanácsossal, őt a
PNL követi 9, a PSD 7, a PMP 2 megyei tanácsossal.
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Maros Megye Tanácsának névszerinti összetétele így néz ki:
- elnök: Péter Ferenc		
RMDSZ
- megyei tanácsosok:
Pokorny Vasile Ștefan 		
RMDSZ
Kovács Mihály Levente 		
RMDSZ
Kolcsár Anquetil-Károly		
RMDSZ
Szabó Árpád 			
RMDSZ
Asztalos Gavril 			
RMDSZ
Szász Izolda			
RMDSZ
Tatár Béla			
RMDSZ
Kupás János 			
RMDSZ
Bartha Mihály 			
RMDSZ
Birtalan István-Balázs 		
RMDSZ
Szabó Albert 			
RMDSZ
Ilyés Lóránd 			
RMDSZ
Szigyártó Zsombor István
RMDSZ
Kedei Pál Elöd			
RMDSZ
Kozma Mónika 		
RMDSZ
Petru Zelariu 			
RMDSZ
Ioan Cristian Chirteș 		
PNL
Ervin Molnar 			
PNL
Ionuț-Ovidiu Cengher 		
PNL
Mihai Valentin Drăghici 		
PNL
Ovidiu Georgescu 		
PNL
Dan Eugen Bândea		
PNL
Ovidiu Vasile Modorcea 		
PNL
Marius Tiberiu Baciu 		
PNL
Ovidiu Tudor Ilieș 		
PNL
Vasile Ghiorghe Gliga		
PSD
Tiberiu Bățagă 			
PSD
Ovidiu Dancu			
PSD
Dragoș Tiberiu Bardoși 		
PSD
Cosmin Pop			
PSD
Dumitrița Gliga 		
PSD
Alexandru Cîmpeanu 		
PSD
Valentin Constantin Bretfelean PMP
Mihaela Daciana Natea		
PMP
Változások Szovátán a korábbi mandátumhoz képest
Szováta Város Helyi Tanácsában az RMDSZ-frakció erősödött, a korábbi 14 tanácsosi hellyel szemben a következő időszakra 16-ot nyert el.
Ugyanakkor a PSD elveszítette korábbi 2 tanácsosi helyét.
A PRO EUROPA ROMA PÁRT viszont megtartotta az 1 helyét.
További változás, hogy a korábbi csapatból Székely Béla Tivadar,
Fülöp Nagy János, Fazakas Tibor, Pál Tamás már nem tagja az új
testületnek (Pál Tamás az első számú tartalék), viszont dr. Fekete
Erzsébet, Kiss Zoltán, Bán Mózes, Gál Kriszta Zsuzsa, Deák Károly
és Szász Mózes most nyert először mandátumot a helyi tanácsban.
Összegzésként: szép eredményekkel zártuk a helyhatósági
választásokat. Köszönet érte még egyszer! Reméljük, az elkövetkező parlamenti választásokon is hozzuk az eredményt!
Eredményes munkát kívánunk a most megválasztottaknak az
Molnos Ferenc
elkövetkező négy évre!
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aktuális

Tökfesztivál nem, de néhány tök azért maradt
Immár néhány év óta ahhoz vagyunk szokva, hogy
ha október közepe, akkor
Tökfesztivál. Ilyenkor az ősz
nem csupán a színes lombú
fák révén van jelen a fürdőtelepen, de sokféleképpen
faragott, festett, díszített és
öltöztetett tökterméssel, kukoricakórós kompozíciókkal
és szénabálákkal, kézműves
termékek vásáros pultjaival,
liftező léggömbbel, a vendéglők tökből készült ételeivel,
mézként csorgó őszi napsugárral, mindenféle fesztiváli
csinnadrattával és a szovátai
és idegenből jött emberek vidám, önfeledt tömegével.
Nem is sorolom tovább, hogy
ne fájjon annyira, mit veszítettünk az idén a Tökfesztivál
elmaradásával. Mert elmaradt,
ezt is elvitte a világjárvány.
De hogy mégis valami jele legyen
annak, hogy ebben az időszakban
nekünk Tökfesztiválunk szokott
lenni, a szovátai diákok most,
akárcsak az elmúlt évek során – ha
nem is akkora pompával, ha jóval
szerényebben is – tökdíszeikkel
ékítették a fürdőtelep főutcáját.
No meg a Placcot és a Gólyafészek
alját is.

aktuális
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Folytatódott az utcák korszerűsítési programja
Tovább dübörögnek a gépek, a tervek szerint halad tovább
városunkban az utcaaszfaltozási program, amelynek keretében
összesen tizenhárom utca kap aszfaltburkolatot.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Szarvas, a Tölgyes, a
Fülemüle, a Rakottyás valamint a Mester utca lakói már örülhetnek az aszfaltnak. Azóta viszont a Restád valamint a Farkas utcában is addig haladtak a munkálatokkal – sáncok, átereszek, ahol
kellett híd, ahol kellett várfalnyi partvédelmi erősítés, ahol kellett
új vízhálózat –, hogy ráhúzták az első aszfaltréteget az úttestre.
Még csatornatetők színbe emelése következik, s aztán jöhet a
végső, a koptatóréteg. Mire mindennel végeznek már érkezik is
a tél. A további utcák korszerűsítése az elkövetkező évre marad.
Emellett a Virág lakótelep útfelületein is leterítettek a beton
alapra egy aszfaltréteget.
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egészségünk

COVID és egyebek...
A világhálón elérhető számtalan információ áradatából
nem egyszer jelent gondot a hiteles és számunkra hasznosítható adatok kiválasztása. Így van ez az éppen aktuális világjárvánnyal kapcsolatos információkkal is. A járványban
hívők és kételkedők, szakemberek és mindenhez is értők ontják a maguk ezzel kapcsolatos gyakran egymásnak teljesen
ellentmondó szövegeit, s mi laikusok csak kapkodjuk a fejünket közben, vajon kinek van ebben igaza, kinek a véleményét
higgyük el, s főként kinek a szavára cselekedjünk. Márpedig
azzal, hogy a közvetlen közelünkbe ért a megbetegedések

frontja, azon túl, hogy betartjuk a hatóságok a járvány mérséklésére hozott intézkedéseit – maszkviselés, távolságtartás
–, még saját kezdeményezésből is cselekednünk kell.
Hogy mit tehetünk? Erről találtam egy anyagot a világhálón – a magyarországi Szada önkormányzati honlapján –,
amelyet egy gyakorló háziorvos, dr. Dobos Vadim jegyez.
Úgy érzem, hogy nekünk is írta, az ebbe foglalt információkat és orvosi javaslatokat nekünk is szánta, ezért a szovátai
emberek felé – magam is segítő céllal – ily módon továbbítom.
Molnos Ferenc

A vírusfertőzések legyőzésének 5-ös szabálya
Szeptember közepétől látványosan nőtt a különböző fertőzéses tünetek miatt aggódva telefonáló betegek száma Dr. Dobos
Vadim, Szada egyik háziorvosának tapasztalata szerint. A szakember írásában foglalja össze a fertőző betegségek esetén
követendő 5-ös szabályt.
„Több éve dolgozom háziorvosként és biztosan állítom, hogy
hőemelkedéssel vagy lázzal, gyengeséggel vagy izom- és végtagfájdalmakkal, orrfolyással vagy hasmenéssel, köhögéssel vagy
hányingerrel, stb. járó fertőző betegségek az év minden hónapjában nagy számban előfordultak a COVID járvány előtt is. Az
idén sincs ez másképp. A különbség csak annyi, hogy a COVID
hisztéria előtt a lakosság a tünetek súlyosságának megfelelően
tudta kezelni ezeket a fertőző betegségeket. A valódi vírus helyzet és annak megoldása az idén is ugyanolyan, mint tavaly vagy
10 évvel ezelőtt volt. Ennek tisztázásában szeretnék segíteni a
gondolkodni hajlandó lakosoknak.
A vírusfertőzések legyőzésének 5-ös szabálya
Alapigazságok
1. Az ember Isten képmására lett teremtve: „És monda Isten:
Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra”. (10)
2. Ennek megfelelően az emberi szervezet isteni tökéletességgel működik – amíg tönkre nem tesszük.
3. Az immunrendszerünk is tökéletesen működik - orvosi segítség nélkül is, megvédi a szervezetünket a több ezer különböző
vírustörzs ellen.
4. A félelem, az aggódás, a szorongás, a stressz – amely minden
nap ránk zúdul a médiából, gyengíti az immunrendszerünket és
védtelenné tesz a fertőző betegségekkel szemben.
5. A légző- vagy emésztőrendszeri fertőző betegségek túlnyomó többségét (90-100%) vírusok okozzák.(1)
6. Számtalan vírus törzs létezik a Földön, amelyek képesek megbetegíteni az embert – hogy ne csak a koronavírust ismerjük: RS-,
influenza-, parainfluenza-, adeno-, rhino-, enterovírusok stb.,

mindegyik családban számtalan törzs és altörzs. (2)
7. A vírus fertőzések kezelésére jelenleg nincs semmilyen gyógyszerünk – csak az immunrendszerünkben bízhatunk. Pld. a médiában diadalként beállított favipiravir 18 év alatt sem tudott felmutatni egyértelműen hatékonyságot igazoló klinikai vizsgálatot.
8. A háziorvosok mégis 80-90%-ban indokolatlanul antibiotikumot írnak fertőző betegségekre, részben mert nem vállalják a
felelősséget, részben mert engednek a beteg követelésének. (3)
Egyszerűbb és gyorsabb felírni az antibiotikumot és lázcsillapítót, mint negyedóráig kérdezgetni a beteget a tünetekről és
meggyőzni őt a helyes kezelésről, annak magyarázatáról.
9. Az antibiotikumok viszont csak a baktériumok okozta fertőzésre hatnak, akkor sem minden esetben – a vírusos eredetűre
egyáltalán nem.
A fentiekből logikusan következik:
· antibiotikum adása nem gyógyítja a fertőző betegségek 90100%-át (4), sőt
· a garat és emésztőrendszer baktérium összetételének megváltoztatásával gyengítik az immunrendszerünket, ezáltal is
nehezítve a mihamarabbi gyógyulásunkat.
Mit lehet mégis tenni, ha elkapott egy vírus?
· hallgatni, követni a testünk üzenetét ahelyett, hogy megpróbálnánk akaratunkat ráerőszakolni a testünkre,
· segíteni a testünket, segíteni az immunrendszerünket, hogy megvédjen minket a betegségtől, ahogy teszi ezt már több tízezer éve,
· követni az alábbi „5”-ös szabályt minden vírusfertőzésnél
(pld. COVID esetén is – volt alkalmam kipróbálni több tucat
COVID-os betegnél).

egészségünk
1. szabály – pihenés és alvás (szervezetünk tehermentesítése)
Fertőző betegségek esetén a betegek különböző súlyosságú gyengeségre panaszkodnak. Az emberek ennek ellenére
munkába mennek, járnak bevásárolni, szórakozni, stb. és közben csodálkoznak, hogy miért nem gyógyulnak. Az általános
gyengeség érzéssel a szervezetünk jelzi, hogy pihenésre, tehermentesítésre van szüksége a gyorsabb gyógyulás érdekében.
Ilyenkor a lehető legkisebb szintre kell csökkenteni a mozgást
– otthon kell maradni, feküdni, pihenni, olvasni, naponta többször is aludni, hogy a szervezetünk a rendelkezésére álló napi
energiamennyiség legnagyobb részét a vírusok elpusztítására
tudja felhasználni. Minél többet mozgunk, annál kevesebb szabad kapacitás marad a fertőzés legyőzésére.
2. szabály – böjtölés (szervezetünk tehermentesítése)
Fertőző betegségek esetén a betegek különböző mértékű étvágytalanságot tapasztalnak. Ilyenkor az aggódó anyuka vagy
nagymama összeállít egy ötfogásos lakomát, azzal a címszóval,
hogy most meg kell erősödni. A valóság ezzel szemben pont
a fordított. Az emésztés nagyon energiaigényes feladat – a napi
energiaszükségletünk 30%-a az emésztőrendszer működésére
megy el, ami kb. 600 kcal veszteséget jelent naponta (5). Men�nyi is 600 kcal? 600 kcal-át akkor égetünk el, ha 1 óra alatt 12
kilométert futunk! (6) Ha nem eszünk semmit, akkor ezt a 600
kcal-át megnyerjük, amelyet a szervezetünk a fertőzés gyors leküzdésére fordít.
A beteg gyermek visszautasítja az ételt, és csak italt kíván. A
beteg kutya meghúzza magát a kutyaházban, és napokig semmit sem eszik. A beteg élőlények ösztönösen helyesen viselkednek – böjtölnek. A beteg szervezet a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen energiát a test saját raktáraiból nyeri.
Az ókorban Hippokratész - a nyugati medicina atyja - fontos gyógyító eszköznek tekintette a böjtöt. Ugyanígy Paracelsus
vagy az Ajurvéda medicina a gyógyítás fontos elemének tekintette a böjtöt.
Évszázadok során a lakosság túlnyomó többsége követte a vallási
előírásokat és betartotta a 40 napos nagyböjtött Húsvét előtt, ezáltal az emberek sokkal erősebbek és egészségesebbek voltak. A fertőzés leküzdésére nincs szükség 40 napra – már 2-3 napos böjtölés
alatt a fertőző betegségek többsége biztosan meggyógyul.
3. szabály – lázcsillapítók kerülése
Amikor fertőzéses beteg jelentkezik a rendelésen, mindig
megkérdezem, hogy volt-e láza vagy hőemelkedése. Általában
azt a válaszolják, hogy ő nem lázas típus. Tovább kérdezem,
hogy milyen gyógyszereket vett be. Azt válaszolják, hogy reggel egy Cataflam-mal kezdte, majd folytatta Paracetamol-okkal
és Neo Citranok-kal, végül egy Coldrex-xel zárta a napot. Hát
ennyi gyógyszer mellett nincs az az immunrendszer, amely képes lenne akár egy ki hőemelkedést is elérni.
Ellenben a láz elősegíti a szervezet fertőzésekből való felépülését. A láz az evolúció során azért maradt fenn, mert túlélési előnyt biztosít az egyed számára. Az immunrendszerünket
gyengítjük, amikor követjük a TV-ből ránkzúduló gyógyszer
reklámokat, és a legkülönbözőbb láz- és fájdalomcsillapítókkal
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tömjük magunkat. Azután meg csodálkozunk, hogy miért vagyunk már egy hete betegek és nem tudunk meggyógyulni.
A láz gyógyító ereje:
· az immunválaszok felgyorsulnak a magasabb hőmérsékleten,
· a fehérvérsejtek gyorsabban szaporodnak, fürgébben mozognak és serényebben pusztítják a testünkbe jutott vírusokat
és baktériumokat,
· már a 38-39 fokos láz önmagában megöli a vírusok zömét
vagy legalább gátolja szaporodásukat,
· fokozza a kórokozók és méreganyagok kiválasztását.
A fentiek miatt ne vegyünk be semmilyen láz- vagy fájdalomcsillapítót – ne fogjuk vissza az immunrendszerünket – de rendszeresen ellenőrizzük a testünk hőmérsékletét lázmérővel. Ha
a lázunk megközelíti a 39 fokot, akkor már bevehetünk egy
kisebb adag lázcsillapítót (pld. fél tabletta Algopyrin), de csak
annyit, hogy a lázunk nem menjen 38 fok alá. Inkább fél-egy
napot lázasan feküdni és gyorsan meggyógyulni, mint lázcsillapítókkal begyógyszerelve magunkat hetekig lábadozni.
4. szabály – nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztás
A mi szervezetünk nem képes C-vitamin előállítására. Így
azt táplálkozással és táplálékkiegészítőkkel kell a testünkbe
juttatnunk. Fertőzés esetén a testünk C-vitamin szűkségelete
többszörösére emelkedik. Megfelelően magas mennyiségben
a C-vitamin megelőzheti a vírusos megbetegedést, és nagyban
meggyorsítja a felgyógyulást az akut vírusos fertőzésből.
A C-vitamin hatása a fertőzés legyőzésére:
· különleges vírusgátló hatással rendelkezik, melynek során
hatástalanítja a vírusok RNS-ét vagy DNS-ét, vagy a vírusok
összekapcsolódását (9),
· serkenti az interferon termelődését, mely segít annak megelőzésében, hogy a sejteket vírus fertőzze meg,
· elősegíti az ellenanyagok termelődését és tevékenységét,
· a falósejtek működését serkenti, amelyek elpusztítják (felfalják) a vírusos részecskéket.
A nagyobb adagok bevételétől nem kell félnünk, hiszen a honfitársunk Szent-Györgyi Albert, aki a C-vitamin felfedezéséért
Nobel díjat kapott, minden áldott nap 8.000 mg C-vitamint szedett - 93 éves korában halt meg (nem C-vitamin túladagolásban
J). Jómagam több mint 6 éve 3.000-4.000 mg C-vitamint szedek, amelyet ritka betegségeim alatt 6.000-8.000 mg-ra emelek.
5. szabály – nagy mennyiségű D-vitamin fogyasztás
A D-vitamin fertőzésekkel szembeni védekező immunválaszt
több ponton is fokozza:
· szabályozza az immunrendszer működését,
· fokozza a monocyták aktivitását és faló (pusztító) kapacitását,
· fokozza a vírusok elölését,
· növeli a savas foszfatáz aktivitást,
· fokozza a kórokozó ellenes hatású peptidek, defensinek és
cathelicidin termelését, (8)
· csökkenti a gyulladáskeltő és növeli a gyulladáscsökkentő
citokinek szintjét – a citokin vihar ellen dolgozik. (7)
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(folytatás a 9. oldalról)
Egy idei spanyol vizsgálat során kiderült, hogy a kórházba
került igazolt covidos betegek D-vitamin nélkül 50%-ban, míg
20.000 NE napi D-vitamin adagolás esetén csak 2%-ban igényelték az intenzív terápiás kezelést. Egyszóval 25x kisebb esél�lyel kerűlünk intenzívre, ha szedjük a D-vitamint! (11)
Fertőzések esetén a szokásos napi fenntartó 10.000 NE legalább
dupláját kell bevenni – 20.000 NE naponta. Az idén januárban
én is elkaptam a rendelésen a sok lázas, köhögő betegtől egy
vírusos fertőzést, amely nagyfokú gyengeséggel és 38,7 fokos
lázzal járt. Követve a saját útmutatásomat, 40.000 NE D-vitamint és 8.000 mg C-vitamint szedtem naponta – a harmadik
napon – 2 nap fekvés után - már olyan erősnek éreztem magam,
hogy ki mentem futni és lefutottam a szokásos 8 kilométert.
Összegzésként arra kérek mindenkit, hogy fertőző betegség
esetén nyugodjon le, felejtse el a hivatalos média ijesztgetését és
bízzon a saját testében:
1. minél kevesebbet mozogjon – pihenjen, feküdjön, aludjon és
2. böjtöljön 2-3 napot – csak vizet és teákat fogyasztva és
3. ne vegyen be semmilyen láz- és fájdalomcsillapitót 39 fok alatt és
4. szedjen legalább 4 x 1.000 mg C-vitamint naponta és
5. szedjen legalább 20.000 NE D-vitamint naponta.
A célunk közös – Szada legyen Magyarország legegészségesebb települése!
Hajrá szadaiak!
Irodalom:
1. Dr. Noszek László, Budapest, A felső légutak heveny fertőzéseinek kezelése, http://medicalonline.hu/
2. Tibor, Pál, Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina
Könyvkiadó Zrt., 2011.
3. https://www.antsz.hu/antibiotikum_nap/2016
4. Butler CC et all: Variation in antibiotic prescribing and its
impact on recovery in patients with acute cough in primary
care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009;338:b2242.
5. Dr. Hellmut Lützner: Böjtölés, Holló és társa, 2006.
6. https://www.egeszsegkalauz.hu/.../energia-felhasznalas...
7. Szendi Gábor: A D-vitaminnal szó szerint megmentheti az
életét a koronavírussal szembeni küzdelemben, 2020.
8. Chen S.: Modulatory effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3
on human B cell differentiation. J Immunol. 2007;179:1634-47.
9. Harakeh S, Jariwalla RJ, Pauling L (1990) Suppression of
human immunodeficiency virus replication by ascorbate in
chronically and acutely infected cells. Proc Natl Acad Sci USA.
87:7245-7249.
10. Biblia, Mózes könyve 1:26-31.
11. Castillo M.E. et all: Effect of calcifediol treatment and best
available therapy versus best available therapy on intensive care
unit admission and mortality among patients hospitalized for
COVID-19. jsbmb.2020;203;105751."

A CSENDES TRAGÉDIA,
A mostani kor otthonaiban van jelen ez a csendes, de annál
szomorúbb tragédia, mely a szemünk láttára ragadja el a nekünk legkedvesebbet: a gyermekeinket.
Victoria Prooday, egy Torontóban élő, elismert nevelési szakértő. Hosszú évek tapasztalatával a háta mögött úgy
döntött, hogy publikálja gondolatait és megkongatja a vészharangokat.
„Bátorítok minden szülőt, aki törődik a gyermekei jövőjével,
hogy olvassa el az alábbi sorokat. Tudom, hogy sokan inkább
az választják: nincs létjogosultsága mindannak, amit mondok
a cikkben, de a gyermekeidnek szüksége van rád, és arra, hogy
meghalld ezt az üzenetet. Még akkor is, ha nem értesz egyet a
megközelítésemmel, kérlek, kövesd az ajánlásokat a cikk végén. Miután láttad a gyermeked életében bekövetkezett pozitív
változásokat, meg fogod érteni, miért is mondom, amit mondok. Köszönöm!”
Victoria Prooday
Gyermekeink ugyanis szörnyű mentális állapotban
vannak!
A legutóbbi 15 év statisztikájából egyértelműen kiviláglik,
hogy a gyermekek pszichológiai rendellenességei egészen elképesztő mértéket öltenek:
- minden ötödik gyerek mentális rendellenességben szenved,
- a figyelemhiányos rendellenességek száma 43%-kal nőtt,
- a serdülőkori depressziós betegségek száma 37%-kal nőtt,
- a 10-14 évesek gyermekek körében az öngyilkossági arány
200%-kal nőtt.
Mit tehetünk, hogy szembenézzünk az igazsággal?
- Rossz válasz, hogy javítsuk a diagnosztikai lehetőségeket.
- Rossz válasz, hogy hát, így születtek.
- Szintén rossz válasz, hogy az iskolarendszer a hibás.
Igen, az a valóság, hogy – bár fáj ezt saját magunknak is bevallani – mi, egyedül MI szülők vagyunk a felelősek, nekünk
kell segíteni a gyermekünknek.
De miben is áll ez a probléma?
A modern kor gyermekei nem élik meg az egészséges gyermekkor élményét, amihez tartozik például:
- érzelmileg elérhető, megközelíthető szülők,
- egyértelműen meghatározott határok és erkölcsi minta,
- felelősség,
- kiegyensúlyozott étrend és megfelelő mennyiségű és minőségű alvás,
- megfelelő mennyiségű szabadban eltöltött aktív mozgás,
- kreatív játékok, a közös, önfeledt szabadidő eltöltése.

egészségünk
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AMELY GYEREKEINKET FENYEGETI...
Ehelyett a gyerekek ezt látják:
- örökké elfoglalt szülők,
- a végletekig kényeztető szülők, akik mindent megengednek a gyermeküknek (kompenzálnak),
- az érzés, hogy „nem kellesz senkinek”,
- kiegyensúlyozatlan étrend és hiányos alvás,
- „otthonülős” életmód.
Végtelen stimuláció, technológiára alapuló
szórakoztató eszközök hada, az igények azonnali kielégítése. Hogyan lenne lehetséges,
hogy ilyen körülmények között egy mentálisan egészséges gyerek nőjön fel? Természetesen sehogy...
Az emberi természetet nem lehet megvezetni, becsapni: a szülői nevelést nem lehet megkerülni sehogy sem. Ahogy látjuk,
ennek hiánya egyszerűen szörnyűségekhez vezet. Az igazi
gyermekkor elvesztéséért, vagy meg nem éléséért később
hatalmas árat fizet maga az áldozat: az érzelmi jóléte kerül
veszélybe.
Mit lehet tenni?
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünknek valóban egészséges és önfeledt gyermekkora legyen, akkor vissza kell térnünk egészen az alapokig. Még nem késő!
Íme, ezeket kell a szülőknek megtenni:
1) Állítsunk fel korlátokat, közben ne feledjük: mi a gyermekeink szülei és nem barátai vagyunk.
2) Azt biztosítsuk a gyermekünknek, amire szüksége van, és
ne azt, amit szeretne. Nem kell félni nemet mondani az igényeire, ha azok ellentétben állnak a szükségessel.
3) Biztosítsunk számára egészséges ételeket és korlátozzuk a
nassolást.
4) Naponta legalább egy órát töltsünk a természetben.
5) A családi, közös vacsora alatt felejtsük el az elektronikai
eszközök nyomogatását.
6) Rendes, asztali játékokkal játsszon a gyerek.
7) Minden napra kapjon a gyerkőc valamilyen feladatot, például: beágyazás, a játékok összeszedése játék után, kiteregetés,
táskák elrendezése, megterítés stb.
8) Minden nap ugyanabban az időben feküdjön le a gyermek,
és tiltsuk meg neki, hogy az ágyba vigye a különböző eszközöket, tárgyakat.
9) Tanítsuk meg a gyermekünknek a felelősségtudatot és az önállóságot. A kis sikertelenségektől ne védjük meg őket. Ezzel megtanítjuk megbirkózni a nehézségekkel, leküzdeni az akadályokat.

10) Ne csomagoljuk össze, illetve hozzuk a gyermek helyett
az iskolatáskát. Ne vigyük neki az iskolába az otthon hagyott
ételt, házi feladatot stb. Ha elmúlt 5 éves, ne tisztítsuk meg
neki a banánt se. Tanítsuk önállóságra. Tanulja meg, mi az a
türelem, és adjunk neki esélyt, hogy a szabad idejét valóban
szabadon töltse el. Ezalatt kissé unatkozhat, mely arra sarkallja majd, hogy alkotó tevékenységet végezzen.
11) Az élet ne csak szórakozásból álljon.
12) Ne vegyük körül gyermekünket állandóan technikával,
hogy addig se unatkozzon.
13) Semmilyen oda nem való tárgy se legyen az asztalon,
amikor étkezésről van szó. Akkor sem, ha autóban vagy étteremben ül, vagy akár az üzletben vagyunk vele. Ezzel arra
ösztönözzük a gyermek agyát, hogy gondolkozzon és kitaláljon valami unaloműzőt.
14) Legyünk elérhetőek gyermekünk számára, ne csak fizikálisan, de emocionálisan is. Tanítsuk meg gyermekünknek,
mik is azok a szociális készségek.
15) Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk.
16) Tanítsuk meg gyermekünknek, hogyan birkózzon meg
a haraggal és az ingerültséggel.
17) Tanítsuk meg gyermekünket kezet fogni, helyet átadni,
megosztani valamit, együtt érezni, illetve megfelelően viselkedni az asztalnál, vagy beszélgetés közben.
18) Tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot: nevessünk rá, pusziljuk meg, csiklandozzuk meg, olvassunk neki, táncoljunk
vele, ugráljunk vele, kússzunk-másszunk együtt.
Változtatni kell eddigi szemléletünkön, különben az egész
utánunk következő generáció pirulákon fog élni. Még nem
késő, de az idő egyre csak fogy és fogy...
Forrás: internetp

12

Szovátai Hírmondó, 198. szám 2020. október

kisebbségvédelem

Kissebbségvédelem Brüsszelben
Egymillió helyett kétmillió aláírás növelheti a „székely
petíció lobbierejét” Brüsszelben, de az érvényességhez
még négy európai uniós tagállamból további aláírásokra van szükség – mondta a nemzeti régiók védelmében
indított európai polgári kezdeményezés kampányfőnöke,
Pesty László.
Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult; a koronavírus-járványra tekintettel hat hónappal, november 7-ig
meghosszabbították az aláírásgyűjtési időszakot azon
kezdeményezések esetében, amelyek 2020. március 11én már folyamatban voltak.
Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő
jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A
polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb egymillió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó
minimálisan szükséges számú aláírást.
Miközben a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtése e sorok
írásakor is folytatódik, a kisebbségi jogok előmozdításáért indított másik európai polgári kezdeményezés, a Minority SafePack
oktüber 15-én már az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtt mutatkozott be.
Korábba a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
kezdeményezésére az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) által koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult,
és a rendelkezésre álló egy év alatt tizenegy uniós tagállamban
több, mint 1,2 millió támogatói nyilatkozatot szerzett.
Az ülésen az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága is képviseltette magát.
A Minority Safepack részéről a FUEN korábbi elnöke, Hans
Heinrich Hansen az EP-képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy
az Európai Uniónak valóban fel kell nőnie az „egység a sokszínűségben” jelszóhoz, ez pedig nemcsak a tagállamok közötti
kulturális és nyelvi különbségek felé mutatott toleranciát, hanem az EU-országok területén élő nemzeti kisebbségek e téren
való jogérvényesülését is jelenti.
Luis Durnwalder, Dél-Tirol korábbi tartományi kormányzója, a javaslatcsomag egyik szerzője pedig arra emlékeztetett: az
uniós alapszerződések igazából szegényesek az őshonos kisebbségek jogainak szempontjából, és az EU történetébe vízválasztóként beharangozott Lisszaboni Szerződés sem hozott áttörést.
Először az Európai Bizottság egyébként elutasította a Minority
SafePacket, mondván: az alapvetően tagállami jogköröket érint.
Utóbbira azonban az Európai Unió Bírósága mondott nemet egy
ítéletben – nyomatékosította Durnwalden, utalva arra, hogy az
EU-nak valóban van hatásköre, illetve tennivalója a kérdésben.

Vincze Loránt, a FUEN jelenlegi elnöke, az európai polgári
kezdeményezések EP-jelentéstevője szintén felszólalt az ülésen.
– Tisztában vagyunk vele, hogy a kisebbségi jogok sok tagországban jelentenek érzékeny kérdést. Ezek az aggályok ugyanakkor párbeszéddel orvosolhatók. Mi erre készen állunk – húzta alá Vincze Loránt, aki szerint egyes európai országokban és
régiókban már működnek nagyon is sikeres kisebbségvédelmi
garanciák, amelyek Európa-szerte például szolgálhatnának.
A politikus az EP legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt
nevében javasolta, hogy az uniós parlament fogadjon el határozatot, amelyben a Minority SafePack kezdeményezései alapján
jogalkotásra kérik fel az Európai Bizottságot.

Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője az Európai Parlamentben.

A két kezdeményezés kiegészíti egymást, és az SZNT nemzeti
régiós projektjének javaslatai erősítik mindazt, ami a Minority
SafePackben a kultúra és nyelvhasználat terén már szerepel.
Ma már uniós szinten is látványos, hogy valójában rendezetlen
a kisebbségek helyzete a tagállamokban, amelyen változtatni kell.
Soklépcsős folyamat. Ha egymillió uniós polgár összefog,
az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére
szólíthatják fel. Az összegyűjtött aláírásoknak legalább hét
EU-országból kell származniuk, illetve az aláírások számának az egyes országokban el kell érnie az adott ország
esetében előírt minimumot. A támogatói nyilatkozatok benyújtását követően az Európai Bizottság fogadja a szervezőket, akik részletesen ismertethetik a kezdeményezést, majd
arra is lehetőséget kapnak, hogy az Európai Parlamentben
nyilvános meghallgatáson ismertessék kezdeményezésüket.
A Bizottság végül hivatalos választ ad, amelyben közölheti, hogy a kezdeményezésre válaszul milyen jogi lépéseket
tervez. Úgy is dönthet ugyanakkor, hogy a kezdeményezés
nyomán nem fog új jogszabályra irányuló javaslatot tenni.

művelődés
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Sóváradi citerás hagyományok
Akkor még aktív pedagógus volt Király
László sóváradi eredetű tanár, amikor azt
ajánlották ismerőseim, hogy keressem
fel, mert sok régi adatot őriz a XIX. XX.
századi citerákról és a helyi citerajátékról.
Családi otthonában szívesen fogadott, és
gondosan tájékoztatott a felvillantott témakörökről.
A legrégebbi helyi hagyományok:
Gyermekkori zenei emlékei bizonyítják, hogy a 19. században mindegyik legény tudott citerázni. A hagyományokra
alapozva 1970-ben megpróbált citerazenekart alapítani. Nagy akadályt jelentett
az a tény, hogy nem voltak egyformán
hangolva. Emiatt nem lehetett harmóniát
teremteni. Ő fiatal korában a református
templomban kántor volt, az ottani harmónium szerint próbálta beállítani a legények
citeráját.
Szükségesnek tartotta, hogy ismeretei
birtokában saját citerát készítsen.
Ennek váza juharfából volt (mely jól
rezonál), a hangszer feneke pedig cseresznyefából. A harmadik nagy egységet
fenyőfából alakította ki. A kottalap, nyomólap diófából készült.
A citera fém kulcsait lakatossal készíttette el.
A fenéklapra gumitalpokat ragasztott,
így jól be lehetett állítani, nem billegett, és
jól rezonált.
A régieknél D vagy C húr volt az alap.
Ő a sajátját G hangra állította, hogy a hegedűvel együtt lehessen játszani. A régi,
sóváradi citerákon módosított hangok
nincsenek.
Király László az új citeráján módosított hangokat is alkalmazott. Így vált lehetővé, hogy
bármilyen zeneművet lehetett vele játszani.
Az ő citeráján a kottalap fölött hat húr
feszül. A póthúrok C hangra vannak beállítva (a kis csigák fölött kettő-kettő).
A korábbi évtizedekben a citerákat festették. Ő azt tapasztalta, hogy a festés ártott a jó hangzásnak.
Beszélgetés közben számos sajátosságra
kitért, állításait dallamok játszásával bizonyította. Ekkor hangzott fel: az „Eresz alatt
fecskefészek” valamint a „Gyere bodri kutyám” dallama.
Szünetben megemlítette, hogy pengetőnek legjobb a lúdtollnak a szára, vagy a
tehén szarvának egyik rétege (szaru).

Márton Károly

Hallgató nótákat is szokott játszani. Pl.
„Rácsos kapu, rácsos ablak...”
Kiemelte azt, hogy csárdás-dallam játszása idején a húrokat visszafele kell pengetni.
Elmondta, hogy az ő citeráján a húrok
acélból vannak, de nem hangszerre, hanem elektromos technikai célra készültek.
Választék nem volt, ezt kellett alkalmaznia. Eljátssza az „Édesanyám is volt nékem” dallamát.
Szünetben technikai tudnivalókról beszél. Például arról, hogy a kottalap fölött a
váll-távolság 75 centiméter. Saját gyakorlatában ezt találta a legalkalmasabbnak.
Az alaphúrok két-két és fél milliméterre
vannak egymástól. Ilyen beállítással játszotta el az „Amott legel, amott legel hat
szép csikó magában” dallamát.
Játék után arról tájékoztat, hogy az alaphúrok egyforma vastagok, a hangzathúrok
vékonyabbak.
Alaphang, nagy terc, tiszta kvint és oktáv. Citeráján ilyen modern dallamokat is
lehet játszani: „Túl az óperencián...”, „Zöld
erdőben terem a mérges kígyó...”
Sóváradi sajátosságként említi, hogy az
I. világháború előtt citerazenére csűrben
rendeztek bálokat.
Könnyedén játssza az „Erdő, erdő, marosszéki kerek erdő”, „Sóváradi utca, végig
piros rózsa”, „Édesanyám is volt nékem...”,
„Édesanyám kössön kendőt, selymet a fejére” című dalokat.
Megfigyelésem szerint nemcsak népdalokat, hanem nótákat, megzenésített
verseket is játszottak. Csak az irányítójuk
tudta, hogy melyik népdal és melyik nóta.
Szerencsére felsorolta az ismert, közkedvelt sóváradi citerásokat, ezáltal mi is tudjuk,
hogy kik voltak a legsikeresebb citerások:
A régiek közül kiemelkedett Deák György.
A kortársai közül említi Király Istvánt,
asztalosmestert, a Király Csaba és Király
Edit édesapját.
Mezei András gazdálkodót, zsindelykészítőt, Józsa M. Elek, tehetséges hangszerkezelőt, Varga Sándor, iparost.
A felsorolt eredmények nyomán reménykedünk abban, hogy egyik zeneértő
sóváradi fiatal, életerős citerazenekart fog
kialakítani és működtetni!
Márton Béla

Anyámtól kapott
Anyámtól kapott
Pecsét: köldökzsinórom.
Kiapadt forrás.

Ezt is, meg azt is
A kapzsiságod
Magadnak ajándékoz
Ezt is, meg azt is.

Szederágon
Szederágon a
Tövise kedveskedik
Vérbuggyanásig.

Belém köt
Belém köt a fény,
Bosszúból elválasztom
Az árnyékomtól.

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

Nappal és este
Nappal és este
Példamutató harca:
Vérnélkülien.

Hegedt sebekben
Tüskés akácok
Adományait hordom
Hegedt sebekben.

Szópárbajoztam
Megúsztam ezt a
Csatát horzsolás nélkül.
Szópárbajoztam

Starttól a célig
Starttól a célig
Nyomvonal a csiganyál.
Lehajlott fűszál.

Cseresnyeérés
Mint kaméleon
Zöldből pirosra váltott.
Cseresnyeérés.
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anyánk nyelve

Helgám!
Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel, Heine
honában, Hannoverben, Hamburgban helyettesítettem hivatalos honoráriumért Hans Herbertet.
Hetedikén hétfőn hárman Hédivel, Hugóval (holland házaspár) Hágából, Helsinkibe hajóztunk. Hédi horgolt, hímzett.
Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, hogy Horatiusnak hódoljon. Hajósaink hevenyészett hálóval, horoggal hitvány heringet halásztak. Hajónkat hamarosan hömpölygő hullámok háborították, halászcsónakként himbálták, hányták Herkulesünket.
Helsinki hídjai, hétemeletes házai, hatalmas hengerműve,
hőerőművei hatásosak. Harisnyagyárai, húsüzemei hetedhét határban híresek.
Huszonharmadikán hangversenyen Händel, Haydn, Hubai
hegedűversenyét hallgattuk. Hébe-hóba hülyéskedtünk, hotelünk halljában huncutkodtunk, hatásos históriákkal hárijánoskodtunk.
Havazik Helsinkiben. Hó hull háztetőkre, hídakra, halpiacokra. Hódprémet, hócipőt, halinacsizmát hordanak. Hómunkásaik helytállását három havilap hírdeti.
Hanoiból háborús híreket hoznak, heves harcokról, holnapi hidrogénbombákról. Harctereken háborútól, himlőtől,
hastifusztól, hepatitisztől hullanak hajszolt halandók.
Hőmérőnk higanyszála hajnalban húszig húzódik.
Háromnegyed hétkor hosszan hangzik Helsinki harangszava. Hiva, huomenta! (jó reggelt) Hallani helyenként.
Hotelünk hangulatos, hanem hálószobáink huzatosak, hidegek. Helységeiben hintaszékek, heverők háziszőttesekkel.
Heveny hörghuruthoz hamar hozzájutottam, hevertem huzamosan. Hotelbéli hálótársaink hűvösek hozzánk. Hugó hajnali
háromkor horkol, helytelenkedik, hangulatuk haragosra hanyatlik. Hideg hétköznapokon, ha hétkor holdfénynél hólabdázunk, hokizunk, helsinkiek helyeslő huj huj hajráját hallgatjuk.
Hétvégi hóbortunk hógolyózás. Hokizás helyett hol huszonegyezéssel, hol hubertusz hörpintgetésével hevülünk,
hűségünket holtig halasszuk.
Hédi Helsinki hölgyekkel hímző hobbijának hódol. Holnapra helikopterrel Hamenlinába hívnak Hejkéék. Harmincezres
helység, hazai Hatvanunkhoz hasonlít. Hadtörténész haveromnál, Hejkééknél hálok.
Hiába hagytalak, Helgám, Hegyeshalomnál, harmatarcod,
hattyúnyakad, hollóhajad, hazaszólít Hejkéék honából. Hazahív Hungária! Hosszú hontalanságomból húsvétra hazaérkezem hozzátok Hevesbe.
Hermelinbunda hízelegne hiúságodnak, ha hozzáférhető? Hajnalkának helyes hósapkát, Hubának hullámvasútat
helyeztem hátizsákomba, Hugónak homokozójátékot, horgászfelszerelést hozok.
Hármótok hiján honvágyam hétről-hétre hatalmasodik.
Hiszem, hogy húsvétkor hiánytalanul helyreáll harmonikus
házasságunk, Hevesben, házunkban húsvétolhatunk.
Helsinkiben halak havának huszonhetedikén
Hű Henriked!

MAGYAROK

A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe,
amit MAGYAR feltalálóknak köszönhet az emberiség.
Kezdetnek fogott egy golyóstollat (*Bíró László, 1931*), felírta,
hogy Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (*Szilárd Leó 1929*), utána zajtalanul gyúló foszforos gyufával (*Irinyi János 1836*) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t
hallgatott, nézegette a hologramos matricát a borítón (*Gábor Dénes, 1947*), majd beszedett egy C-vitamint (*Szentgyörgyi 1931*).
Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról
(*Puskás Tivadar 1878*). Még volt egy kis ideje, ezért játszott egy
kicsit a komputerén (*Neumann János 1944*), elmélázott, hogy
mely rendszert használja, végül a Basic Computer mellett döntött
(*Kemény János 1964*), és Excel táblázatba rendezte tennivalóit
(*Simonyi Károly 1974*). Megnézett (volna) egy 3D-s filmet, de
ezt még egy 3D-s szemüveggel (*Rátai Dániel 2010*) sem tudta
megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a hagyományos
lemezjátszójára (*Goldmark Károly 1948*), és bekapcsolta a tv-t is
(*Mihály Dénes, 1919*). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják
be, megörült, hogy színes tv-je van (*Goldmark Károly, 1948*).
Nagyon tetszett neki a város, elsősorban a Centrál Park (*Asbóth
Sándor* ö készítette a város rendezési tervét is). Még megnézett
egy tudományos filmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a
hold autón (*PávlicsFerenc kb. 1960*), majd még indulás előtt
megpróbálta kirakni a Rubik kockát (*Rubik Ernő 1976).*
Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért magához vette automata fényképezőgépét (*Mihályi József 1938*),
dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (*Dallos József 1928*) vagy lágy anyagú kontaktlencséjét (*Gyorffy
István 1959*) használja-e? Az első kocsi, ami megtetszett, egy
Ford T-modell volt (*Galamb József 1908*,) aztán talált egy dízelmotoros BMW-t (*Ansits Ferenc 1983*), és megnézett magának egy Chevroletet is, amelynek automata sebességváltója volt
(*Bíró László 1932*). Még felmerült egy VW bogár is a speciális
dizájnja miatt (*Barényi Béla, 1925*). Ez annyira tetszett neki,
hogy ennek még a karburátorát is megvizsgálta (*Csonka János
1893*). De hamar rájött, hogy marad neki a bicikli, hazamenve
meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a dinamója (*Jedlik Ányos 1861*), majd ámultan nézte a szomszéd ház
tetejére leszálló helikoptert (*Asbóth Oszkár1928*). Ezt a tényt
azon melegében elmesélte Pulitzer díjas (*Pulitzer József 1917*)
újságíró barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresztő üvegbeton feltalálásnak fázisait
(*Losonczi Áron, 2001*) - magát a betont nem tudták megnézni,
mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta, régimódi
lévén, még kriptontöltésű lámpáját (*Bródy Imre 1930*), megivott egy pohár szódát (*Jedlik Ányos 1940*), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a legutóbb
Bécsben vásárolt Kalmopyrint (*Richter Gedeon 1912*). Az
egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit lemezhez, és feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő (*Kodály Zoltán 1929*) Psalmus Hungaricust.
(És nem gondolt Teller Edére.)
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9 DOLOG, AMIT KEVESEN TUDNAK A MAGYAR NYELVRŐL
1. Tudtad-e, hogy a magyar nyelv legrégibb emlékei közül
egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak-amerikai
Újfundland (Új Skócia) Yarmout öblénél? Ezt a 992-ben állított,
ma 1005 éves nemrég megfejtett emléket Amerika első felfedezőiről dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt végrehajtott
tettet magyar rovásírással, kőbe vésve örökítette meg. Samuel
Laing (1844 London) állapította meg elsőként, hogy Tyrkir magyar volt. Az izlandi nyelvben a „Tyrkir” a „Turk” megfelelője,
amelyet arab, görög és török források egyöntetűen turkokként a
magyarok jelölésére használtak. Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 kilós) ma a Yarmout Country Museum-ban őrzik.
A szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem magyar rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva
Lajosné és így szól: „Ericson járt e helyen is sok társával”.
2. Tudtad-e, hogy a British Museum könyvtárában a legértékesebb közép-európai ősnyomtatvány szövege így kezdődik: „Az
Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelének elsew capitoliuma”?
Keletkezésének időpontja 1533, és magyarul íródott.
3. Tudtad-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból,
a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont,
a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai
mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26
%, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!
4. Tudtad-e, hogy ma tudományos kutatásokat végeznek az
ősnyelv kérdésében?
Mi magyarok már 200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók,
nyelvészek, történészek mint az 1812-ben elhunyt Keresztesi
Józseftől, Horváth Istvánon, Kőrösi Csoma Sándoron, Táncsics
Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az 1973-ban elhunyt
Pass Lászlóig. Ma Baráth Tibor is „A magyar népek őstörténete” című munkájában, vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo),
aki negyven nyelvet ért és tizenötöt beszél, az állítja, hogy a legősibb eurázsiai nyelv a magyar.
5. Tudtad-e, hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző helyein?
A Hawaii szigeteken élő Dr. Vámos-Tóth Bátornak és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az azonosított magyar szavak
gyűjteménye egy új tudományágat képvisel, amelyet TAMANA
névvel jelölnek. Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és
névszerkezet fordul elő szerte az egész világon.
Csak egy példa: „Magyar családnevünk, helységnév Indiában, egy
dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán,, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a
Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az »Almás«, »Káldi«, »Kocsis«, és »Vajas« települések szomszédságában.”

Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon előfordulnak
különböző nyelvekben, de itt nem erről van szó csupán, hanem
a feltűnően nagy számú előfordulásban.
6. Tudtad-e, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és
irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul
is beszélt, emígyen jellemzett az 1830-ban megjelent "Poetry of
Magyar" című verses kötetének előszavában:
„A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre
nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv,
amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság,
a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A
magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény!
Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét: ..”?
7. Tudtad-e, hogy a magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló?
Hogy hihetetlenül gazdag, képalkotó képessége van szavainknak, hogy "tárgyas ragozásával, harminchat mozzanatos, negyvenhat gyakorító, sok-sok kezdő, műveltető, ható igékkel, főleg
pedig igekötőink előre és hátravetésivel, amivel a cselekvés és az
idő boszorkányos árnyalatait és mozzanatait jelölhetjük. Ilyen
bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes!
Példa a „néz” ige módozataira: néz, nézeget, nézelődik, nézőben,
nézve, nézvést, nézetlen, nézhetetlen, néztében, nézetében stb.
8. Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb
esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például
csak 5-t), addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és
használ: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű?
9. Tudtad-e, hogy a nyelvek összehasonlításában mint a legdallamosabb az első helyen álló olasz és a második helyen álló
görög után a magyar következik?
Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe Mezzofanti bíboros
állította (1774-1849), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt.
Ő maga mondotta, Ludwig August Frankl költőnek: „Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és görög után minden más nyelv előtt
leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább
fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, mert egy feltündöklő
költői lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, úgy
látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben...”
Valóban nem tudják, vagy csak kevesen!
Hiszen akkor nem sietnének olyan gyorsasággal átvenni az
angolszász szavakat, miközben mindennapi nyelvhasználatukban fájdalmasan hagyják zsugorodni gazdag szókincsünket,
helyet adva a szlengnek, az új zsargon kifejezéseknek.
(Forrás: Kiss Dénes: „Ős-nyelv nyelv-Ős” 1993; Cúth János:
„A magyarságtudat kézikönyve” 1999.)
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A szülők helyett nagymama
hallgatja a szülőértekezleten.:
– Az Ön unokája több
tantárgyból is négyesre áll.
– Tízese nem is lesz?
– De lesz, magatartásból,
mert egyébként aranyos,
szófogadó kisfiú.
– Na látja, amire én tanítom,... (folytatás a P1-ben és
P2-ben)
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