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Tízéves a Sóvidék Televízió

Tíz éve már, hogy egy operatőrrel elindultam
Szováta illetve Parajd utcáin, s mindazoknak,
akik a mikrofon és kamera láttán ijedten el
nem futottak előlünk, bejelentettem, hogy hamarosan indul egy helyi televízió „Rólunk nekünk” jelszóval, és a véleményét kértem erről.
Nem volt semmi meghökkenés, rácsodálkozás, mintha mindannyian már ott ültek volna
az asztalnál a tervezéskor. Még restelkedtem
is, hogy ilyen köztudott dologgal úgy állok
elő, mintha újdonság lenne. Kivétel nélkül
mindenki helyeselte a szándékot. Sokak majdhogynem számonkérően – hol voltunk idáig
– jegyezték meg, hogy „itt is volt az ideje” illetve „már régóta itt az ideje”. Feledhetetlennek,
ugyanakkor bátorítónak bizonyult ez a három
rövid mondat egymás után egyazon szájból:
„Mitől ne? Az nem baj. Sőt, nem is árt”.

Hát ha már itt volt az ideje, s hogyha nem
baj, sőt, nem is árt, valóban indulnia kellett a
Sóvidék Televíziónak. Magánvállalkozásban,
helyi kábeltelevízió-hálózatra épülve, hogy a
részek egymást segítsék: a televízió így anyagi
hátteret és elérhető nézőt kapott, a kábelhálózat a helyi televízió révén egy olyan szolgáltatást – a „rólunk nekünk”-öt –, ami a sóvidéki
embereket, mint azóta bebizonyosodott, érdekli, és nincs meg a riválisok kínálatában, s
ez által a nézők ragaszkodását ehhez a műsorszolgáltatóhoz.
Tíz éve, hogy három emberrel – Hajdu
Attila hozta a kameráját, filmes tudományát, Ábrahám Szilárd a számítógépes ismereteit és én, akitől a műsorok kitalálását,
levezetését várták – indult április közepén
a Sóvidék Televízió. (folytatás a 4. oldalon)

Tíz év
Mindig is tudtuk, hogy az
idő nem annyi, amennyit
akár a legpontosabb óra
mér, vagy a naptár mutat,
hiszen az csak konvenció,
meg kellett állapodnunk
valamiben, hogy értsük
egymást, ha az elmúlás folyamatáról beszélünk.
Valójában az idő kicsúszik az órák finom szerkezetéből, naptárak lapjai,
sorai közül, és akkor mihasznaságában lefolyhat
utána maga az óra is az
asztalról, ahogyan Salvador
Dali csodálatos képén teszi.
Hát akkor mennyi is lehet
az annyi, mit jelent tíz év?
Ki elröppent pillanatnak,
ki pedig éppen végtelen
lassúsággal araszoló valaminek érzékeli ezt az időintervallumot. A felnőtté vágyó
nyughatatlan gyermeknek
maga a mozdulatlanság élete első tíz éve. Ha tehetné,
megpörgetné az idő kerekét, hogy forogjon gyorsabban. Ám néhány évtized
után éppen megállítaná azt
a kereket, mert tudja, hogy
gyorsan kiperdül alóla.
Egy bizonyos: akár gyorsan vagy lassan pörögve
is, a tíz év bőven elégséges
ahhoz, megszokjuk és természetesnek vegyük azt,
amit magunk körül látunk.
Az csak úgy van – gondoljuk –, s ha jól megnézzük,
láthatjuk, hogy mennyire
vacak az egész, nekünk ennél több és jobb járna.
A tíz év rövidségével illetve hosszúságával hozott
és vitt valami fontosat,
adott és elvett. Valamit az
élethez illetve az életből.
Molnos Ferenc
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Bejelentett újszülöttek:
A Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
Cím: 545500 Szováta,
Főút, 155 szám
Tel: 0265 – 570218
Fax: 0265 – 570524
E-mail:
secretariat@primaria.szovata.ro
Szakirodai ügyfélfogadás
– Szerda –
Simon Ildikó
anyakönyvvezető
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Önkormányzati
határozatok

Pamfilie Tudor Matei
(szülei: Pamfilie Sorin Andrei és
Pamfilie Ioana Andreea);
Fülöp Florian
(szülei: Fülöp Zsolt és Fülöp Kinga);
Domokos Jázmin
(szülei: Domokos Zsolt és Domokos
Mónika);
Nagy Adél Brigitta
(szülei: Nagy Zoltán és Nagy Mónika);
Máté Mátyás
(szülei: Máté János és Gábor Katalin);
Gherman Anastazia
(szülei: Gherman Adrian Laurentiu
és Jánoska Anita);
Gábor Mandra
(szülei: Gábor Rupi és Dumitru
Catalina);

Házasságot kötöttek:

Elhunytak:

Fülöp Búzás Anna
(sz. 1943) – Csorgó utca 25 szám;
Baricz János
(sz. 1927) – Szarvas utca 46 szám;
Oláh Domokos
(sz. 1951) – Fő út 107 szám;
Györfy Béla
(sz. 1940) – Petőfi Sándor ltp E2/5 szám;
Lőrinczi Mária
(sz. 1943) – Május 1 utca 67 szám;
Muszka Irén
(sz. 1942) – Kurta utca 7 szám;
Bokor Anna
(sz. 1956) – Illyésmező 6 szám;
Bereczki Emma
(sz. 1935) – N. Bălcescu utca 1-A szám;
Bakos István
(sz. 1959) – M. Eminescu ltp D1/11 szám;
Szolláth Antal
(sz. 1958) – Petőfi Sándor ltp F1/36 szám;

SPál András (Pacsirta utca 13 szám) – Gábor Brigitta Tünde (Pacsirta utca 13 szám);
23. sz. Határozat –
Szécsi Ernő (Petőfi Sándor ltp F2/12 szám) -–Todor Zsuzsanna (Petőfi Sándor ltp F2/12 szám);
Szováta Város helyi költGál Szabolcs (Szentegyháza) – Fülöp Éva (Mester utca 12/A szám);
ségvetésének végrehajtási
számlájának jóváhagyásáról
a 2020-as évre;
24. sz. Határozat – Szováta Város éves
29. sz. Határozat – a fiatalok számára
Felhívjuk a bölcsődei gondozás-nevelés
pénzügyi kimutatásának jóváhagyásáról; ANL-alapokból finanszírozott bérelt la25. sz. Határozat – Szováta Város kások elosztási listájának jóváhagyásáról;
iránt érdeklődő szülők figyelmét!
polgármesterének Szováta város gaz30. sz. Határozat – a tanárok útiköltdasági, szociális és környezetvédelmi ségeinek elszámolási jóváhagyásáról a
A 2021/2022-es bölcsődei tanévre az önhelyzetéről szóló 2020-as éves jelenté- „Domokos Kázmér” Technológiai Líkormányzat 4-es irodájában adhatják le
sének jóváhagyásáról;
ceumban és az „S. Illyés Lajos” szovátai
a gyermekük jelentkezéséhez szükséges
26. sz. Határozat – 2020-ban jóváha- Gimnáziumon belül;
iratokat, 2021. május 31-ig.
gyott 32-es sz. helyi tanácshatározat 12.
31. sz. Határozat – a Szováta-Nyárád
számú mellékletének módosításáról;
Kórház státusjegyzékének jóváhagyásról;
A jelentkezéshez szükséges iratok:
27. sz. Határozat – a fiatalok szá32. sz. Határozat – Szováta terülemára ANL-alapokból finanszírozott tén található egyes ingatlanok teleka. kitöltött típuskérés (az önkormányzat
bérelt lakásokhoz jutó pályázók illet- könyvbe történő bejegyzéséhez szük4-es irodájában találnak)
ve fiatalok számára épített lakásokhoz séges topo-kataszteri dokumentáció
b. gyermek születési bizonyítványa mánem jutó pályázók listájának jóváha- jóváhagyásáról;
solata
gyásáról;
33. sz. Határozat – 2016-ban jóvác. szülők/törvényes gyám személyi iga
28. sz. Határozat – a fiatalok szá- hagyott 34-es sz. helyi tanácshatározat
zolvány másolata, testvérek születési
mára ANL-alapokból finanszírozott 29-es cikkelyének módosításáról;
bizonyítvány másolata
bérelt lakások odaítélési pontszámlis34. sz. Határozat – a C.F.56239-es
d. családorvosi igazolás
tájának, valamint az ANL-alapokból telekkönyvi számon található telek áte. oltási igazolvány
épített lakások elsőbbségi sorrendjé- helyezése Szováta Város közvagyonáf. irattartó dosszié
nek jóváhagyásáról;
ból Szováta Város magánvagyonába;
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Vă aducem la cunoștință că
Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218 		
Fax: 0265 570 524
E-mail:

secretariat@primaria.szovata.ro

Relații cu publicul
la birouri
– Miercuri –
Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

au început înscrierile copiilor la creșa din orașul Sovata!
Pentru anul şcolar 2021-2022 DOSARELE COMPLETE pot fi depuse la sediul primăriei –
Compartimentul Relații cu Publicul (Biroul 4) – până la data de 31 mai 2021.

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

a. cerere de înscriere;
b. copie după certificatului de naştere al copilului;
c. copie după actelor de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatelor de
naştere ale fraţilor minori şi;
d. adeverinţă de la medicul de familie;
e. fişa de imunizări (vaccin);
f. dosar plic.

Hotărârile
Consiliului Local
Hotărârea nr. 23/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
Contului de execuţie al
bugetului local al Oraşului
Sovata pe anul 2020;
Hotărârea nr. 24/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
situației financiare anuale
al UAT Oraș Sovata întocmită pe anul 2020;
Hotărârea nr. 25/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
Raportului anual al Primarului Oraşului Sovata
privind starea economică,
socială şi de mediu al oraşului Sovata pe anul 2020;
Hotărârea nr. 26/25.03.2021
–
pentru
modificarea Anexei 12 la H.C.L
nr.32/23.12.2020 privind
aprobarea Regulamentului
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea
Sistemului de Management
Integrat al Deşeurilor soli-

de menajere și similare în judeţul Mureş;
Hotărârea nr. 27/25.03.2021
– cu privire la aprobarea Listei
solicitanților care au acces la
locuințele pentru tineri și a Listei solicitanților care nu au acces la locuințele pentru tineri;
Hotărârea nr. 28/25.03.2021
– cu privire la aprobarea Listei
cu punctaje pentru acordarea
de locuințe cu chirie pentru tineri, finanțate din fonduri ANL
precum și a Listei cu ordinea
de prioritate pentru locuințele
construite din fonduri AN;
Hotărârea nr. 29/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
Listei de repartizare pentru
locuințele ANL, în orașul
Sovata;
Hotărârea nr. 30/25.03.2021
– privind aprobarea decontării
cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Domokos
Kázmér” şi Şcoala Gimnazială

„S.Illyés Lajos” Sovata;
Hotărârea nr. 31/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
Statului de funcţii al Spitalului Sovata-Niraj;
Hotărârea nr. 32/25.03.2021
– cu privire la aprobarea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea
funciară a unor terenuri situate în Orașul Sovata;
Hotărârea
nr.
33/25.03.2021 – cu privire la modificarea și completarea art.29 din H.C.L.
nr.34/09.07.2016 privind
măsuri pentru buna gospodărire a localității – Oraș
Sovata, instaurarea unui climat de ordine și curățenie
pe teritoriul acesteia;
Hotărârea nr. 34/25.03.2021
– cu privire la trecerea
suprafeței de teren înscrisă
în C.F.56239-Sovata, din domeniul public în domeniul
privat al Orașului Sovata;

La data de 26.02.2021
am participat la o întâlnire
a Asociației Naționale
a Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice
din România, în cadrul
căreia am fost nominalizat ca Vicepreședinte a
Asociației, fapt de care
mă simt onorat. Scopul și
sarcina Asociației este de
a ajuta și sprijini turismul
care este grav afectat de
epidemia de Coronavirus,
de a promova turismul intern, de a mări potențialul
acestor stațiuni ,toate aceste lucruri fiind realizate
doar cu cooperarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
La întâlnire a participat
si Doamna Daniela Nicolescu, Secretar de Stat
în cadrul Ministerului
Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri.
Vă mulțumesc pentru
încredere și voi face tot
posibilul pentru a ajuta
Asociația.
Fülöp László Zsolt
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aktuális

(folytatás az első oldalról)

Ahhoz képest, hogy bizony
azóta már láttam hosszú távon működő egyszemélyes televíziót is, ez már mondhatni,
népes társaság volt.
Így kezdődött. Utána, persze, gyarapodott, erősödött a
humán és a technikai háttér.
„A Sóvidék Televízió abból az
igényből született, hogy legyen
egy adás, egy műsor, amelyről
elmondható, hogy mindenekelőtt a sóvidéki emberekhez szól, hiszen mindannyian elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, ami velünk és a közvetlen környezetünkben, az általunk belakott térben
történik. A távoli világ híreit elhozzák hozzánk más tévécsatornák,
de arról, hogy mi történt a szomszéd településen vagy a szomszéd
utcában csakis egy kisrégióra figyelő televízióból tudhatjuk meg.” –
tíz éve írtam e sorokat, s ma is gyakran visszahallom egy kedves
női hangon, a kolleganőm hangján, amikor televíziónkat népszerűsíti. Igen, ezekre ma is kíváncsiak vagyunk.
A televízió alaphelyzetben a messzeséget hozta közel, olyat mutatott, amivel mi valójában nem találkozhattunk: idegen tájakat,
idegen dolgokat, ismeretlen embereket. A román televízió magyar
adása jött először közelebb, itt érezhettük először, hogy a heti rendszerességgel látható viszonylag rövid műsoraik nekünk készültek.
Aztán a Duna Televízió egységes nemzetben gondolkodva, már
egésznapos műsorral kötötte össze az elszakított országrészeket.
Műsoraiban gyakran ismerőseinket is láthattuk. Az Erdély televízió még közelebb jött hozzánk. A Sóvidék Televízió hűen a „Rólunk nekünk” jelszóhoz az itteni történéseket és embereket mutatta
be az itteni nézőknek. Olyan műsorral jelentkeztünk, amely hiányt
pótolt, és amely számíthatott az itt élő emberek érdeklődésére.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy kezdeményezésünk találkozott a sóvidéki emberek azon igényével, hogy
önmagukat, ismerőseiket, településüket és kisrégiójukat lássák viszont a képernyőn, hogy saját arcukat, gondjaikat, életük
tükrét ismerjék meg benne, hogy megmutathassák értékeiket,
ünnepeiket, településtörténetüket, csodálatos tájaikat, népi kultúrájukat, épített örökségüket, hogy rácsodálkozzanak megan�nyi dologra, ami ott van talán nem mindenki által láthatóan a
közelükben, hogy visszahallják az ízes sóvidéki beszédet.
Az elsősorban Sóvidékre, de hamarosan az azzal szomszédos
vidékek településeire is kiterjedő műsorszolgáltatásunk mindezek jegyében született, s az együvé tartozás tudatát erősíti.
Műsoraink rólunk és nekünk szólnak. Tudatosítani szeretnénk
az itt élő emberekkel, hogy nemcsak külön-külön, de együtt is
olyan értékek hordozói vagyunk, amelyeket megmutatni és továbbadni kötelességünk, de ugyanúgy kötelességünk törekedni
azok megismerésére, illetve átvételére is.
Induláskor mindössze három település – Szováta, Parajd,
Sóvárad – lakói láthatták műsorainkat, aztán a hálózat növekedésével terjeszkedett Sóvidéken. Mára a helyi televízióból regionális televízió lett. „Jelen pillanatban tizenegy kábeltelevíziós
társaság veszi át és továbbítja
a nézők felé a Sóvidék televízió
műsorait. Ez kb 65 000 családot
jelent Székelyföldön, elsősorban
Kovászna, Hargita és Maros
megyében. De Kolozsváron illetve Zilahon is elérhető. Emellett
Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr székelyföldi városokban, és nyilván a
körülöttük lévő településeken”
– mondta el az évforduló alkalmával producerünk, Kupás
János.
A tízévesre kerekedett múlt
arra ösztökél, hogy visszanézzünk és emlékezzünk, de arra
is, hogy a jövőt kémleljük,
merre vezethet még a Sóvidék
Televízió útja.
Molnos Ferenc
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Éljenek a magyar állampolgárság nyújtotta lehetőségekkel és támogatásokkal!
Azok, akik még nem rendelkeznek a magyar állampolgárságukat igazoló okiratokkal, az egészségügyi előírásokat betartva most újra személyesen igényelhetik azokat. A területi irodák működése mellett az Eurotrans Alapítvány kiszállásokat
és konzuli napokat is szervez, ezáltal kisebb településeken is
könnyen elérhetővé válik a honosítás, a magyar állampolgárság
megszerzése, ráadásul 2020 februárjától a magyar igazolvány
mellett a honosítási kérelmet benyújtó személyek mindegyike
hivatalból kap magyar személyazonossági igazolványt is. Emellett az Alapítvány lehetőséget biztosít az útlevél igénylésére, a
születés anyakönyveztetésére, valamint a házasság és elhalálozás bejelentésére is.
A kisgyermekes családok számára továbbra is
elérhető az Anyasági támogatás és a Babakötvény.
• Az Anyasági támogatás keretében gyermekenként egyszeri 64 125 forint (kb. 850 lej),
ikertestvérek esetén gyermekenként 85 500
(kb. 1100 lej) forint támogatást igényelhet. A
kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
Ki jogosult a támogatásra?
Az anya egyedül is kérelmezheti a támogatást, nincs szükség az apa jelenlétére. A gyermek kell rendelkezzen magyar állampolgársággal (tehát vagy az apa vagy az anya vagy
mindkettő magyar állampolgár kell legyen).
Szükséges dokumentumok:
1. anya személyazonosításra alkalmas igazolványa (személyi igazolvány, útlevél)
2. egyik szülő lakcímkártyája
3. egyik szülő honosítási okirata
4. anya bankszámlaszáma ¬¬
5. gyermek magyar állampolgársága szerinti magyar anyakönyvi kivonat
6. apa személyazonosító igazolványának másolata
7. támogatási adatlap (a kitöltésében az Alapítvány munkatársai segítenek)
• A Babakötvény keretén belül a Magyar Államkincstár gyermeke részére nyit egy számlát, amelyre 42 500 (kb. 550 lej)
forintot helyez el. Ez évente kamatozik, így a megtakarítással
majd a 18. évét betöltött gyermeke rendelkezhet.
Ki jogosult a Babakötvényre?
A 2017. június 30. napja után született gyermek esetében igényelhető. A támogatásra jogosult gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényelheti a támogatást.
Szükséges dokumentumok:
1. gyermek magyar állampolgársága szerinti magyar anyakönyvi kivonat
2. kérelmező személy személyazonosításra alkalmas igazolványa
(személyi igazolvány, útlevél)
3. támogatási adatlap (a kitöltésében az Alapítvány munkatársai segítenek)

• Születés anyakönyvezése
A születés anyakönyvezésére irányuló kérelmet Magyarország Kolozsvári és Csíkszeredai Főkonzulátusán, valamint az
Eurotrans Alapítvány által szervezett kihelyezett konzuli napon
lehet benyújtani.
Szükséges dokumentumok:
1. adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez (a kitöltésében az Alapítvány munkatársai segítenek)
2. a szülők személyazonosításra alkalmas igazolványa (személyi igazolvány, útlevél)
3. lakcímkártya

4. honosítási okirat
5. a gyermek román anyakönyvi kivonata
6. szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (ha nincs
magyar, a román is megfelel)
7. szülők születésének anyakönyvi kivonata
8. abban az esetben, ha a szülők nem házasok: apai elismerő
nyilatkozat (3 példány), ennek díja 163 lej *
*Ha a szülők nem házasok
Abban az esetben, ha a gyermek szülei nem házasok, szükség van az apa, román hatóság előtt tett elismerő nyilatkozatára
(román és magyar nyelven is), amelynek alapján, mint apát bejegyezték a gyermek születési anyakönyvi kivonatába. A nyilatkozatból egy példány igényelhető a születés anyakönyvezés
kérésének pillanatában, a román hatóságoktól. Amennyiben ez
a nyilatkozat rendelkezésre áll, nincs szükség a magyarországi
apai elismerő nyilatkozat felvételére és díjának kifizetésére.
Az ügyintézésben segítséget nyújt az RMDSZ szovátai szervezete, bármilyen kérdés esetén bátran forduljanak a Székházban (Fő út 133. szám) dolgozó kollégához hétköznaponként 8 – 12 óra között.
RMDSZ Szováta
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egészség

Tíz immunerősítő tea, amire nem is gondolunk
Immunerősítő sorozatunk második részében a gyógyteákat említjük. A gyógynövények története az ősi kultúrákhoz
vezethető vissza. Elsőként a rómaiak termesztettek kifejezetten gyógyászati célra növényeket. Napjainkban már a
boltokban, szárított formában is számos csodaszer elérhető.
Sokan a gyógyteák fogyasztását hanyagolják, mert ez az ital
nem a gyógyszerek gyorsaságával hat. Azonban természetesebb és olcsóbb, mint a gyógyszerek többsége.

• Mezei kakukkfű: az illatos aromájú gyógynövény rendszeres fogyasztásával fokozza a betegségekkel szembeni
ellenállást. De köhögéscsillapítóként is szolgál, torokfájás
esetén a teával való gargalizálás enyhíti a fájdalmat. Folyamatosan fogyasztható tea.
• Bíbor kasvirág: az influenza és a légúti megbetegedések
megelőzésére és gyógyítására használható, immunstimuláló
hatása van. Nehezen gyógyuló sebek, bőrgyulladásnál külsőleg borogatásként használható.
• Fürtös menta: a százötven mentaféléből ez a fajta vadon
is megterem. Baktériumölő hatásának köszönhetően kiváló
lázcsillapító, gyulladáscsökkentő, légúti, húgyúti fertőzéseknél. Korlátlan ideig fogyasztható.
• Orbáncfű: antidepresszáns hatása mellett a legerősebb
immunerősítő teák közé sorolható. Vírusölő tulajdonsága
miatt akár a herpeszvírus, hepatitisz (B, C,) ellen is bevethető. Csak kúra szerűen fogyasztható: napi egy csészével hat
hétig, utána négy hetes szünet feltétlen ajánlott.
• Erdei szeder levele: teaként fogyasztva gyulladáscsökkentő, immunerősítő, méregtelenítő folyadék. Torokfájás,
mandulagyulladás esetén a teával való gargalizálás ajánlott.

Folyamatosan iható, gyermekeknek hat éves kortól adható
hígított formában.
• Csalán: méregtelenítő, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító
hatása van. A tavaszi fáradtság ellen kifejezetten jó. Torokgyulladás ellen gargalizálva használható. Terhesség esetén
fogyasztása nem javallott.
• Hársfa: izzasztó, lázcsillapító, köptető hatású és görcsoldó is egyben. Nyákoldó tulajdonságának köszönhetően
enyhíti a köhögést és a hörghurutos panaszokat.
• Gyömbér: kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik. A-,
B-, C- és E-vitaminokban gazdag, cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat tartalmaz.
• Csipkebogyó: vízhajtó hatása
mellett A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin is található benne, de leginkább magas C-vitamin tartalmáról ismert. A főzetet nem szabad
forrázni, mivel a C-vitamin hő
hatására lebomlik.
• Olajfalevél: megbízható immunerősítő, antioxidáns tartalma magas, megfázás és influenza
tüneteinek enyhítésére használják. Gombaellenes tulajdonságáról is ismert.
Természetesen ezek a teák sok más betegség kezelésére
alkalmasak. Fogyasztás előtt érdemes kikérni egy hozzáértő véleményét. A teák világában el lehet picit veszni, de
a természet adta gyógynövények használata mindenképp
ajánlott.
Farkas Júlia.
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Dósa Tamás: az emberek kilencven százaléka a szemével eszik!
Az egészséges életmóddal
kapcsolatban egyre inkább
több fogalmat tudunk
meg, lehet
bonyolultnak tűnik,
amikor erre
tudatosan
kezdünk
figyelni.
Dósa Tamást, táplálkozás
tanácsadódietetikust
arról kérdeztük, hogy az egészséges életmódnak melyek az alappillérei.
A szakember szerint egyszerűek a kiindulópontok, azonban ezeket nehéz betartani.
„Olyan világot élünk amelyben rengeteg a káros szenvedély
iránti csábítás. Itt nem feltétlenül az alkohol, dohányzás és
drog fogyasztására gondolok, hanem minden egyes olyan
tényezőre, ami egészségtelen (nassolás, szénsavas-édesítőszerekkel és színezékekkel dúsított italok, gyors ételek és lehetne
ezt sokáig sorolni).”– mondta Dósa Tamás
Szerinte az egészséges életmód eléréséhez a következőket
kell betartani: rendszeres étkezés, helyes kalóriabevitel, változatos táplálkozás (zöldség, gyümölcs, állati eredetű termékek, magvak, gabonafélék), elegendő folyadék fogyasztás, mozgás (minimum 30 perc intenzív mozgás), kellő
pihenés/alvás és napfény.
A helyes táplálkozást illetően változó vélemények vannak.
Tamás az egészséges ember táplálkozására tért ki, mivel
azok az emberek, akiknek egészségügyi rendellenességük
van, más étrendet igényelnek.
„Véleményem és saját tapasztalatom szerint helyesen táplálkozni, nem más, mint mindenből keveset és jót enni, soha sem
jól lakni. Ez az egyik legnehezebb dolog, főleg a környékünkön. Hiszen Székelyföldön az asztal tele van minden olyan
étellel, ami szem - szájnak ingere. Az emberek kilencven százaléka a szemével eszik.” – fejtette ki a szakértő.
Hozzátette a napi étrendből nem hiányozhat a hús (vörös,
fehér), hal (édes vízi), állati zsírok, tojás, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék (leginkább a gluténben
szegény), csonthéjasok (dió, mogyoró, mandula). Ezekben

az ételekben megtalálhatóak a fehérjék, zsírok, vitaminok,
ásványi anyagok és a rostok. Vannak olyan elérhető ételek,
amelyek könnyen beszerezhetők mégis kevésbé ismertek,
Tamás párat ezek közül is felsorolt: édesburgonya, avokádó,
csicsóka, articsóka, zellerszár.
Tavasszal az immunrendszer legyengül, s természetes vitaminkészletek kiürülnek, a dietetikus azt tanácsolja, hogy
szezonális zöldségeket fogyasszunk, mint a spenót és a piros
retek, mert ezek vitaminban, rostokban dúsak. A C, E, Kvitaminok mellett magas a vas és cink tartalmuk, valamint
gyulladás csökkentő hatásuk is van.
Amit mindenképp próbáljunk kihagyni az étrendünkből,
vagy legalább minimálisra csökkenteni ezek fogyasztását:
nyers cukor(előállított), sült ételek, gyors ételek/mű ételek,
szénsavas, színezékkel, cukorral töltött italok, különféle
rágcsálni valók, péksütemények, édességek, gyorsfagyasztott termékek és az alkohol.
Tamás paleolit étrendet követ, kevés szénhidrátot fogyaszt
és az időleges böjt módszerét alkalmazza. (intermittent
fasting – azt jelenti, hogy 24 órából tizenhatot koplal és a
hátralévő nyolc órában beviszi a szükséges táplálékot).
A paleo élelmiszerek a következők: hús (mindenféle), hal, zsírok (állati és növényi hidegen sajtolt), tojás, sajtok (érlelt leginkább), zöldség (gyökeres, leveles zöld), gyümölcsök, diófélék,
magvak, gomba, kókuszból készült zsír, tej vagy reszelék.
„Szoktam bűnözni, nem fosztok meg minden »jót« magamtól hisz ritkán megeszek egy gyors ételt, csokoládét, édességet,
rágcsálni valót, vagy bármi mást, amit megkívánok, de nagy
hangsúlyt fektetek arra, hogy minél ritkábban »bűnözzek «”.
– mondta a dietetikus.
Farkas Júlia.
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inspiráló

A hagyomány, mint az emberi élet forrása

Az ünnepek időtlen-idők
óta jelen vannak az emberek
életében. A kereszténység
legnagyobb ünnepe a húsvét. Jézus a pénteki keresztre
feszítése utáni harmadik napon, vagyis vasárnap feltámadt, halálával megváltotta
az emberek bűneit, feltámadásával pedig győzelmet
aratott a halál felett. Továbbá,
a húsvét a vallási értékétől
eltekintve a tavaszi nap-éj
egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is
egybeesik, amelyeknek elemei a feltámadás, illetve az
újjászületés.
A koronavírus jelenléte
miatt a hagyományok őrzése kissé nehezebb feladat.
Az emberek számára a hagyományok nem csupán
különleges napok, hanem
iránytűk, amelyek segítenek
eligazodni az időben. Erről
beszélgettünk a szovátai Kiss
Enikő pedagógussal, aki lelkesen küzd a hagyományok,
népszokások megőrzéséért.
Enikő már fiatal kora óta foglalkozik a hagyományőrzéssel.
„Én pedagógusként dolgozom, de jónéhány közéletű te-

vékenységben szerepet vállalok.
Férjezett vagyok, két gyermek
édesanyja. Tulajdonképpen a hagyományokkal, a népi kultúrával
már gyermekként volt kapcsolatom. Biztosan ismerősnek hangzik a szovátaiaknak Domokos
Ilonka tanítónéni neve, akivel
egész általános iskolában néptáncot tanultunk. Habár nem volt
szakképzett néptáncoktató, mégis az akkori lehetőségek szerint
igyekezett belénk csöpögtetni a
népi kultúrának a magvacskáját,
annak reményében, hogy majd
kicsírázik valami a tanítványaiban, és majd tovább viszik azt a
népi kultúrát, amit ő igyekezett
nekünk átadni. Tizenévesként pedig a székelyudvarhelyi Benedek
Elek tanítóképzőben végeztem,
és ott is lehetőségem volt a népi
kultúra tárházával találkozni. Itt
igyekeztem magamba szívni azokat az információkat, amelyeket
majd a továbbiakban tudok kamatoztatni.”
Továbbá arról mesélt, hogy
tizenéves kora után hogyan
volt jelen a hagyományőrzés
az életében.
„Kikerülve a tanítóképzőből,
pályafutásom első helyszíne
Gyulakuta volt, itt már aktí-

vabban megnyilvánultam
a hagyományőrzés terén. A
helyi falunak
egy kis tánccsoportjában
vettem részt,
ahol gyerekeknek tanítottuk
a néptáncot.
2000-ben hazakerülve az
akkori
Mazsola Játszóházban tevékenykedtem.
Ta n í t ó k k a l
sz e r vez tünk
egy olyan játszóházat, amely
szombaton délelőttönként volt
az iskolában. Itt a népszokásokkal, népi kézműves technikákkal
ismertettük meg a gyerekeket.
Többnyire lányok voltunk ennek
a szervezői, mindenki családot
alapított, kicsit szünetelt ez a tevékenység, majd 2007-ben Fábián Gabriella néprajzkutató kezdeményezésére született meg a
Szovátai Népi Játszóház, amelyhez én 2008-ban csatlakoztam.
Késztetést éreztem, hogy én is
beszálljak ebbe a hagyományőrzésbe, így 2008-tól a Szovátai
Népi Játszóház tagja, szervezője
vagyok. A későbbiekben 2015ben, amikor már úgy láttuk,
hogy a játszóházból kinövögető
elemista gyerekeknek nem igazán van lehetőségük arra, hogy
tovább folytassák a népszokások, néptáncok megismerését,
akkor megalapítottuk a Sirülők
Néptáncegyüttest.”
Enikő a továbbiakban a hagyományok fontosságáról beszélt:
„A hagyományok az adott
társadalom értékrendjét, világszemléletét képviselik. Több
száz éven keresztül, több nemzedéken keresztül megőrizték a
magyar népet, a magyar közös-

séget. Tulajdonképpen az ös�szetartó elemét képezik. Olyan
valós és eszmei értékek hordozói, amelyek fontosak voltak,
nem csak a múltban, hanem a
jelenben is. Azt gondolom, hogy
csak az tudja értékelni jelent,
építeni a jövőt, aki tudja tisztelni a múltat. A hagyományok
azért is vannak, hogy emlékeztessenek a múltra, az őseink
kultúrájára, és hogyha valami
hosszú időn keresztül fennmarad, annak komoly eszmei értéke van. Ez nem azt jelenti, hogy
emlékezvén a múltra, tisztelve a
múltat, a múltba temetkezünk
véleményem szerint. Morus Tamás neves gondolkodó nagyon
szépen megfogalmazta, hogy a
hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.
Illetve Sebő Ferenc neves néprajzkutatótól ismerős lehet az
a gondolat, hogy a néphagyományt nem ápolni kell, hisz
nem beteg, nem őrizni kell,
mert nem rab. Hagyományaink
csak akkor maradhatnak meg,
ha megéljük őket. Eltűnőben
van a hagyományos paraszti,
természetes életforma, amelynek velejáró, mindennapi eseményei voltak a szokások, hagyományok. És itt nem csak a
népzene, néptáncra gondolok,
hiszen a hagyományos paraszti
ember életéhez hozzátartozott
az is, hogy az egész életét, a
mindennapjait a hagyományok
szellemében szervezte meg.”
A gyerekek számára fontos biztosítani néhány állandó dolgot, ez jelenti a
stabilitást és a biztonságot.
Fontos, hogy a gyerekeink is
hagyományhűek legyenek.
„Megszületett mindkét gyerekem, és velük résztvevőként
csatlakoztunk be a hagyományőrző tevékenységekbe. Nyitottak
a hagyományokra mindenképpen, talán azt is mondhatnám,

inspiráló
hogy szinte ebbe születtek bele.
Ezt látták kiskoruktól kezdve,
táborokba magammal vittem
őket, részesei voltak azoknak
a közéleti tevékenységeimnek
akár a játszóház, akár a tánccsoport szintjén, amelyeket végeztem. Igyekeztem, hogy kiskoruktól fogva ezeket megkapják,
és úgy látom most tizenévesekként, hogy az a magocska, amit
beléjük próbáltam ültetni az
kicsírázott, és remélem, hogy
majd ők is tovább fogják adni
ezeket.” – nyilatkozott Enikő.
Enikő és családja hagyományokhoz hűen töltötte a húsvéti ünnepeket.
„Ami engem és a családomat
illet igyekeztünk hagyományosan megünnepelni a húsvétot.
Vasárnap templomba mentünk,
hétfőn locsolás, vendégfogadás
volt. Több lehetőséget láttam,
mint tavaly, amikor kezdődött
a járvány. Akkor nagyon sok kétely volt az emberekben, amikor
sajnos nem mertünk elmenni
a nagyszülőkhöz sem. Az idén
már azt láttam, hogy maga az
ünneplés talán inkább a személyes indíttatáson múlott. Ha
valaki fontosnak tartotta, hogy ő
igenis ezt az ünnepet megtartsa,
akkor erre több lehetőség volt.
Én azt gondolom, hogy itt Székelyföldön az emberek ragaszkodnak a hagyományokhoz,
hogyha nem is minden egyes
ünnep kapcsán, de a húsvéti hagyományokhoz határozottan.”
Enikő véleményével zárta
mondatait: „Jó úton haladnak
azok, akik hűek a hagyományokhoz. Fontos, hogy megéljük a hagyományos szokásokat.
Ezek a szokások olyan összefogó erőt képviselnek, amelyek a
nemzetet megtartják, közös felelősségvállalásra bírjak a fiatalokat. Sokkal könnyebb az életben
bármit megvalósítani akkor, ha
közös összefogás, közös cél érdekében történik valami.”
Kintzel Anna
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Star Wars filmajánló
A májushoz elérkezve nem csak a tavasz beköszöntét ünnepeljük. Ki merem jelenteni, hogy
mindenki számára ismerős a Star Wars, vagyis
Csillagok Háborúja című film, amelynek nemzetközi napja május negyedike. A dátum eredete
egy angol szójáték, amely a film visszatérő mondata „Az erő legyen veled!”, vagyis angolul „ May
the force be with you!”, amit könnyen „May the
fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni, vagy mondani.
A Star Wars film kilenc részből áll, azonban
rendelkezik több sorozattal, animációs sorozattal. A Baby Yoda mémek az egyik Star
Wars sorozat, A Mandalorian megjelenésével
egyidőben bejárta az internetet. Ettől eltekintve, mégis miért örvend ekkora népszerűségnek
a Csillagok Háborúja évtizedek óta? Elhoztam
nektek 5+1 érvet, amiért érdemes beletekintenetek ebbe a fantáziadús és csodálatos világba!
1. Klasszikus, de mégsem idejétmúlta.
Az egyik legnyomósabb ok, amiért annyira
rajonganak az emberek a Star Wars filmekért az
az, hogy a sztori sosem veszíti el relevanciáját.
Mindenki számára nyújt valami érdekességet,
attól függetlenül, hogy mennyi idős vagy, vagy
miben hiszel, biztosan találsz valamit, ami számodra releváns a Star Wars mozifilmekben.
2. Innovatív
Amikor az első Star Wars filmek megjelentek
a hetvenes-nyolcvanas években, George Lucas
olyan dolgokat tárt az emberek szeme elé, amit
még nem láttak. Egy teljesen új univerzumot
talált fel, kezdve az élőlényektől a fénykardokig. Nem is beszélve a galaxisban levő harcokról, vagy esetleg a híres Darth Vaderről.

3. A sztori
A Star Wars kilenc részéről tudni kell, hogy a
sztori szempontjából nem kronológiai sorrendben jelentek meg. Ez talán kissé zavaros információ lehet, de mégis felajánlja azt a lehetőséget
a nézők számára, hogy ők maguk döntsék el, milyen sorrendben szeretnék végignézni a filmeket.
4. Yoda
A Star Wars leghíresebb szereplője Yoda mester. Őt az is ismeri, aki nem látta a filmeket. Talán Yoda az a karakter, aki a legnagyobb népszerűségnek örvend a mozifilmek világában.
Persze Csubakkát is számos ember ismeri, de ő
mégsem annyira híres, mint a kis zöld manó.
5. A mitológia
Ha érdekelt vagy a mitológiák témájában,
mindenképpen nézd meg Csillagok háborúját. Ha figyelsz a film közben, nagyon sok
célzást találsz, amelyek el vannak rejtve. A
mítoszok miatt is időtlen a Csillagok Háborúja világa, mivel nem csak a múltat ismerjük
meg, hanem a jövőbe is belelátunk.
6. A jó és a gonosz
Végezetül, a Star Wars filmek ábrázolják a jó
és a rossz időtlen csatáját. Végig követhetjük
Darth Vader útját, amely a világos oldalról a
sötét útra vezet. Ő az a szereplő, aki megtestesíti a pozitív és a negatív főhőst is egyaránt.
Nem kell sci-fi rajongó lenni ahhoz, hogy
bele tekints a Star Wars filmjeibe. Ha nem is
válsz fanatikussá, egy olyan világ tárul eléd,
amit nem ismertél, és a képzeleted egy olyan
univerzummal bővül, amit biztos, hogy sosem fogsz elfelejteni!
Kintzel Anna
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Földhöz vert világban a csodák is földhöz vertek
,,Isten szövetséget kötött a
cigánnyal, éspedig:
csak úgy lehet szabad, ha
vándorolni fog, tökéletesen szegényen.
Így épül rabbá.’’
1971. április 8. és 12. között India kormányának szervezésében került sor az I. Roma Világkongresszusra, ahová huszonhárom országból
érkeztek küldöttek. Ekkor rakták le nemzetiségük alappilléreit (hivatalosan elfogadott jelképek, nyelv és ábécé), határozták meg törvényeiket. Ezen esemény tiszteletére az ENSZ április
8-át a Roma kultúra világnapjává nyilvánította.
E jeles nap margójára szeretnék néhány sort írni
az erdélyi roma-állapotokról. Pontosabban, annak kulturális vonatkozásairól. Hiszen míg külföldön jóval nagyobb népszerűségnek örvend a
művészet roma közösségekben, Erdély csupán
egyetlen cigány (nem pejoratívnak szánom a
kifejezést, hiszen minden esetben kikérte magának, minden féleértés elkerülése érdekében,
hogy ő nem roma, hanem cigány ember, és cigány szerző) – magyar költővel büszkélkedhet.
Katolikus szeretett volna lenni, ezt a vágyát
nem valósíthatta meg. Ez a kudarc után érte az
első összeomlása, amelyet még rengeteg másik
kudarc, összeomlás, és tölgyesi idegszanatóriumi út követett.
Még mielőtt a történet túlságosan előre szaladna, mély tisztelettel mutatom be a kedves olvasóknak Rafi Lajost (1970-2013).
Rafi 1970-ben született Marosvásárhelyen, majd egy éves
korában a Nyárádmentéről Gyergyószárhegyre költözött
családja. Tanulmányait a helyi általános iskolában, és a gyergyószentmiklósi Mezőgazdasági Szakközépiskolában végezte.
1989-ben sikeresen leérettségizett, ugyanebben az évben meg
is jelenik első verse, amit Pál Anna magyartanárnő ösztönzésére, később közbenjárására, a Hargita Népe folyóirat közölt.
Így tehát, miután a reverendáról lemondott, írni kezdett.
Innentől már mindenki tudta, hogy költő lesz. Erre nem
csak lénye állandó vívódása volt elég bizonyíték, hiszen Lajos
gyerekkorától rajongott a versekért. Otthonra talált Szilágyi
Domokos és József Attila költeményeiben, akikért haláláig rajongott. De nem csak olvasni szerette a verseket, lelkesen írta
őket, sőt rengeteg szavalóversenyre is járt. Elmondása szerint,
az irodalomban talált egy olyan helyet (vagy az irodalom talált benne), ami szép lassan átalakult a saját kis világává. Így a
gyergyószentmiklósi líceumi éveket nevezi meg, mint legnagyobb befolyást a költői mivoltára, alkotói életére. Emellett,
aktív tagja volt mindenféle színházi, irodalmi, olvasói, írói
köröknek. A felbecsülhetetlen tapasztalatok mellett, nagyszerű barátokra tett szert ezeken az összejöveteleken. Legjobb
barátjával, Ferenczi Attilával is az olvasás és a költészet iránti
rajongásuk hozta össze, akivel rengeteg időt töltöttek a helyi
könyvtárban. Együtt írták verseiket, és olvasták fel, osztották

Fotó: Dezső László

meg egymással. Azonban egyik kedvenc elfoglaltságuk mégis a
vonatállomásra való sétálgatás maradt. Ott vitatkoztak az élet
nagy kérdéseiről, és annak ellenére, hogy rengetegszer megjárták
a síneket, útra mindössze kétszer keltek.
,,Ehhez az állomáshoz két utazás kötődik. Mint ifjak és forrófejűek, egyszer felültünk s elmentünk Kolozsvárra. Pénzünk az nem
volt. Nem is tudom, hogy hogy tudtuk megjárni. Hát jegyet, azt
nem vettünk, majd tele élményekkel, egy hét múlva hazajöttünk.’’
,,Egy másik eset, amikor ugyanúgy felültünk, s elmentünk Pestre.’’ (Ferenczi Attila)
A magyarországi romák körében jóval népszerűbb a művészet, és annak művelése, mint hazánkban. Számos roma származású, magyarul (is) alkotó képzőművésszel, íróval, költővel
büszkélkedhet Magyarország, akiket széles körben elismernek,
és igencsak fontos szerepet játszanak a társadalmi élet fejlődésében, illetve a közbéke fenntartásában. (Lakatos Menyhért,
József Attila-díjas szerző; Szentadrássy István, Kossuth-díjas
festőművész).
Erdélyi költőnkhöz visszatérve, Bartis Attila, Kemény István,
Choli Danóczi József mesterei, segítői és jó barátai voltak, akik
első kötetének (Földhöz vert csoda, 2007) megjelenésében közbenjártak. Ez később svéd fordításban is megjelent, ami igen
nagy örömöt okozott Lajosnak, mert minden áron be szerette volna bizonyítani ,,egy cigány is lehet ember, hiszen rengeteg

művelődés
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Rafi Lajos versei
rosszat mondanak rólunk, sokszor, sajnos, nem alaptalanul...’’
Ezek után Lajos még egyszer útnak indult, ezúttal egyedül.
Megfordult Stockholmban, ahol sikere volt. Azonban a pesti
zsebtolvajok minden adományát ellopták. Itt sajnos a rendőrségi közbenjárás ellenére is, az elvágják a torkát fenyegetéseken kívül Rafi Lajos semmi mást nem kapott.
Az évek múlásával, Lajos számára az identitást, a vallási
és etnikai hovatartozását felvető kérdések jelentették a mindennapokat. Azonban most versei már nem csak a legbelső
vívódásait, de a szemmel látható, és kézzel fogható, mindennapi problémáit is egyaránt bevonják. Sokszor említi, hogy
fáznak, nem tudja a családot csupán bádogos munkájával
fenntartani.
Gyűlnek egyre a fekete percek.
Gyűlnek egyre a fekete ráncok,
– S fonnak nekem fekete koszorút.
Gyűlnek egyre a fekete gyerekek.
Gyűlnek egyre a fekete szemek,
– S mondják, hogy nem volt cigányháború.
Gyűlnek egyre fekete vágyaim.
Nőnek egyre a fekete álmaim,
– S gyermekeim koporsóm befedik.
(Cigány helyzetállapot)

Elhatárolódás
Távolra hullva a csóktól, a Nőtől,
A föld tenyerén pihenek.
Rongyokba csavart, néma sorsom
Isten kegyelmét vedli le.
Minden egy néma, halk kiáltás.
Az éj a Napba menekül.
Nyomja már negyven év a vállam.
Mégis mért vagyok egyedül?
Múltam süket jelenjén átpeng
Zord telek harcos nyomora.
A szél fúj, és önmagát fújja
az elmúlás pora.

Új Május

Pedig igazán csak egy dolgot szeretett volna. Hogy megértsék őt, őket. Megértetni a törvényeiket, a kulturális különbségeket, a szokásaikat.
,,A magunk körében szorongatjuk és ápolgatjuk a belső törvényeinket, amiket tiszteletben tartunk. Ezek között vannak
olyanok, amelyek az élet kérdései felől már hátrányos helyzetbe sodornak minket, cigányokat. Jó volna ezeket a felszínre hozni, és valahogy fejlődni már odáig, hogy más emberek
számára is legyenek nyilvánvalók ezek a törvények. Ne benső
háborút vívjunk, hanem tárgyaljuk meg közösen.’’
Második kötete megjelenése után, ami nem hozta meg a várt
sikereket, elkeseredett. Menekülni akart, de már ő sem tudta
hová. Az otthoni gondok nőttek, a belső feszültsége pedig lassan felemésztette. Végül visszatért az állomásra. Elütötte a vonat? Vonat alá ugrott? A kérdést eldönteni nem kell... A vonat
a magyar irodalomban menetrendszerűen érkezik.
,,Zsigmond Attila operatőrrel portré filmet készítettünk vele
első kötete megjelenése után. Sikeres alkotást. A Lakiteleki
Filmszemle fődíjával jutalmazták. A világhálón is megtalálható. Néha, hogy újra halljam rekedtes hangját és könnyebben
emlékezzem, rákattintok a Földhöz vert csodára. Rafi Lajos
naponta felkeres. Nem társalgunk, csendben töltjük az időt.
Szavak nélkül. A szavak ugyanis kifordíthatók, mást jelenthetnek, mint amit mondani akarunk velük. E némaság ellenben
félremagyarázhatatlan, meghitt és tartalmas. Mint a barátságunk.’’ – emlékezik meg néhai barátjára Bajna György.
Demeter Irénke

Így van szavam szívén a halk,
Zengő imám, ha nem zavar:
Bádogos iparos vagyok,
ám amikor fojtogató
gondolatok vernek pofon;
Nem ez vagyok.
Rég elmerült és önfeledt
eszmémben még felfigyelek.
Mint rossz gyerek, ki csíntalan,
Kit nem zavar a zűrzavar.
Mint az, ki siratásait,
Az énje némaságain fel-felzokog.
Olykor magamra ébredek.
Fölkavarnak a reggelek.
Jajgat a Nap, úgy érezem.
S pihenő csöndje a magánynak reám kiált:
Ember vagyok és nem cigány.

Fiamnak, Róbertnek
Barna szemedben fénytükör,
Egy rossz érzelmen átesett.
Arcodon piros-pirkadat,
Miért sírsz, kedves gyermekem?
Énemből lopott csönddarab
Kinek a tisztásán maradsz?
Szél fúj, átfúrja énedet.
Maradj velem a tűz megett!
Csöndem maradt darabjaként,
A vágy dúdolja énekét.
Odakint porzó hó szitál…
És megfagyott egy kődarab.
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fiatalok
A magyar költészet napját ünnepeltük

Idén is biztosít pályázati lehetőséget
a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség
2021. április 12.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség április 12-től hirdeti meg pályázati kiírásait, a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt
bízza meg.
A Könyvkiadás és Sajtó Szaktestület, valamint az
Alkotói Ösztöndíjbizottság pályázati kiírásai hétfőn, április 12-én jelennek meg.
A Szórvány, a Művelődés és az Ifjúsági Szaktestületek pályázatai április 14-étől lesznek elérhetőek az alapítvány honlapján. A járványügyi
helyzetre való tekintettel a Művelődés és az Ifjúsági Szaktestületek idén két (tavaszi és őszi)
pályázatothirdetnek.
Az alapítvány további szaktestületeinél április
30-ig meghirdetik a Sport, az Utazás támogatás és
az Egyetemi Szakmai Gyakorlatok pályázatait is.
A pályázatok leadásának határideje:
1. Sajtó Szaktestület: 2021. április 29.
2. Alkotói Ösztöndíj: 2021. május 10.
3. Könyvkiadás Szaktestület: 2021. május 17.
Idén papíron pályázni a Szórvány és a Művelődés
Szaktestületeknél lehet.
A pályázatok és a tevékenységek tervezésekor,
kérjük, vegyék figyelembe az érvényben lévő szabályozásokat, kiemelten szem előtt tartva az események biztonságos megszervezését.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban további
információk igényelhetőek a 0264-594 570, 0723250 324, 0736-444437 telefonszámokon, valamint
a communitas@rmdsz.ro e-mail címen.

Kultúránk építőkövei azok a maradandó alkotások, melyek láthatatlanul is összekötik a magyar embereket. Így kötnek össze bennünket, a szovátai ifjúsági szervezetet is, az olyan jeles, ünnepi események,
mint a költészet, a kultúra vagy épp a tánc világnapja. Szervezetünknek tehetséges, a kultúrára szívügyeként tekintői tagja lelkesen
ötletelnek és szerveznek eseményeket ezeken a jeles napokon.
A jelen körülmények ellenére sem lankadt kedvünk, az online tér
adta lehetőségekkel élve, egy videókollázzsal tisztelegtünk a magyar költészet időtálló remekművei, illetve költőinek emléke előtt.
Rovatunkban Jakab Arni versével ünnepelünk. Gál Kriszta

Jakab Arnold: Ma még – holnap már
Ma már tisztán lát, tegnap még vak,
Ma már galambok, tegnap még varjak.
Ma már egyek, tegnap még csak faljak,
Ma már nézzek is, tegnap még csak halljak.
Ma még suttognak, holnap már ugatnak,
Ma még támogatnak, holnap már kirúgatnak.
Ma még szórakoztatnak, holnap már untatnak,
Ma még szemedbe kacagnak, holnap már ujjal mutogatnak.
Ma már boldog vagy, tegnap még szomorú voltál,
Ma már tiszta vagy, tegnap még kemény drogokat toltál.
Ma már forgolódsz, tegnap még jól aludtál,
Ma már mindent elfelejtettél, tegnap még mindent tudtál.
Ma még élsz, holnap már temetnek,
Ma még hívő, holnap már eretnek.
Ma még utálnak, holnap már szeretnek,
Ma még ismernek. holnap már felednek.
Ma már profi vagy, tegnap még csak amatőr,
Ma már toll van a kezedben , tegnap még egy tör.
Ma már nyugodt vagy, tegnap még a múltad gyötört.
Ma már egész vagy ,tegnap még összetört.
Ma még küzdesz, holnap már feladod,
Ma még megveszed, holnap már eladod.
Ma még szépen beszélsz vele, holnap már káromolod,
Ma még szereted, holnap már megcsalod.
Ma már magabiztos vagy, tegnap még féltél,
Ma már kérdezel, tegnap még feleltél.
Ma már vigyázzban állsz, tegnap még térdeltél,
Ma már tudod mit akarok, tegnap nem értettél.
Ma még együtt vagytok, holnap már egyedül,
Ma még melletted van, holnap már elkerül.
Ma még veled harcol, holnap már menekül,
Ma még rosszul van, holnap már remekül.
Ma már gazdag vagy, tegnap még szegény,
Ma már minden rendben, tegnap még nem volt remény.
Ma már könnyű, tegnap még nehéz,
Ma már büszke rád, tegnap még lenéz.
Ma még tél van, holnap már tavasz,
Ma még eszes, holnap már ravasz.
Ma már felnőtt, tegnap még kamasz,
Ma már eltűntél, tegnap azt mondtad, maradsz.

fiatalok

SZISZ

- szenések

Rendhagyó módon bár, de megszervezték a tizenkettedik osztályos diákok nagykorúsítási ceremóniáját, április elsején. A körülményekhez igazodva, az egészségügyi előírásokat szigorúan
betartva, az iskola udvarán zajlott az ünnepi mozzanat, amelyen
csak az ünnepeltek voltak jelen hozzátartozók, barátok és iskolatársak nélkül. Az eseményről Bokor Adrienn mesélt nekünk.
„Az idei maturandusz másként zajlott, mint előző években. A
járványügyi helyzethez alkalmazkodva, az szabályokat betartva
igyekeztünk a legegyszerűbben megünnepelni, hogy nagykorúakká váltunk. Annak ellenére, hogy kisebb körben, azaz csak
a tizenkettedikesek és néhány tizenegyedikes volt jelen, hálás
vagyok mivel nem felejtődött el ez az esemény, megrendezték a
járvány ellenére is. Számomra a 11. osztály tánca és szeretteink
hiányoztak a leginkább az ünnepségből.
Az esemény az iskola udvarán került megrendezésre, betartva a
távolságot és minden egyéb törvényt. Az igazgató úr és az alpolgármester úr ünnepi beszéddel köszöntött bennünket, amit a szalagok
átadása követett. A 11. osztályosok közösen előadtak egy számunkra
nagyon kedves éneket, ezzel megkoronázva ünnepélyünket.
Ami szomorú, hogy az online oktatás elválaszt, élményeink tarsolya nem gazdagodik, maradunk az elmúlt három év boldog
pillanatainak emlékével. Hálás vagyok a jó Istennek, elsősorban
az osztályfőnöknőnkért, mert általa kovácsolódtunk össze egy jó
osztályközösséggé. Remélem, hogy kapcsolatainkat meg tudjuk
őrizni, és találkozásaink kárpótolják az elmúlt egy év hiányosságát.
Továbbra is készülünk szeretett tanáraink segítségével az érettségi
vizsgára, majd az ezt követő életre, ami még rejtve van előttünk.”
A felnőtté avatás mérföldkövének fontosságáról beszélt városunk polgármestere is, aki szerint ez a fontos mozzanat köte-
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lezettségekkel és felelősségteljes döntésekkel jár, amelyek által
közösségünk fontos tartópilléreivé válnak.
„Mi, a város vezetőség, értetek dolgozunk, és teszünk
meg mindent annak érdekében, hogy a boldog és elégedett
itthonmaradást válasszátok az idegen utak és emberek helyett.
Ezért építünk óvodákat, teremtjük a munkahelyeket, bővítjük és fejlesztjük a lakókörnyezetet, és támogatunk minden
feltörekevő kezdeményezést. Ezért vagyunk nyitottak felétek és
kérünk benneteket arra, hogy ti is legyetek nyitottak felénk. A
közösség felé, amely felnevelt és amely biztonságot nyújt.”
Így biztosította támogatásáról az ünnepelteket Fülöp László
polgármester.
„Nem lesz zökkenőmentes az út. Felnőttnek lenni nem könnyű
feladat. A fejlődés olykor kudarcok, hibák, nélkülözések és szenvedések árán megy végbe. De nem az a fontos, hogy hányszor esünk
el, hanem az, hogy hányszor állunk fel! Nehéz, emberpróbáló időszakok, mint amilyet most is élünk sajnos, mindig lesznek életetek
során. Meg kell tanulni ezzel élni, elfogadni azt, amit nem tudunk
megváltoztatni, és küzdeni azért, amit jobbá tehetünk!
Én kívánom, hogy a Jó Isten adjon nektek tisztánlátást és értelmet, tanítson meg benneteket az útra, amelyen járnotok kell, és
tartsa mindig rajtatok a szemét!”
A Szovátai Ifjúsági Szervezet nevében kívánok én is Nektek, jó
egészséget, mert az a legfontosabb, kívánok tiszta fejet a döntésekhez, erőt a bukások elviseléséhez és a talpraálláshoz. Találjatok rá Önmagatokra, és legyetek a legjobb barátok!
Szeressétek magatokat és imádjátok az Istent! Így lesztek
egyensúlyban!
Gál Kriszta
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sport

Húszévesen az élvonalban
A sporteseményeken a játékosok mellett a legfontosabb résztvevő a játékvezető. Kevesebben veszik figyelembe azt, hogy a
sportbírók egy mérkőzés levezetése során milyen nehéz munkát végeznek. Továbbá, hogy valaki játékvezető legyen, nagyon
sok tanulás, gyakorlás és felkészülés kell. A legrangosabb nemzeti sporteseményeket, csak a legképzettebb bírók vezethetik,
akik általában ezt a szintet több évnyi fejlődéssel érik el. Ennek
ellenére a szovátai származású Bukuresti Lóránd kitartó munkájával már húsz évesen elérte azt a szintet, hogy a romániai
első ligában vezeti a férfi kosárlabda mérkőzéseket.
Lóránd alapvetően sportoló családból származik, a nagyszülei
kézilabdáztak, édesapja pedig kosárlabdázott, majd a sportágban játékvezető lett. A kosárlabdához való kötődése akkor alakult ki, amikor az édesapját
először meglátta mérkőzést
vezetni. A kosárlabdát először
sportolóként kezdte a szovátai
S. Illyés Lajos általános iskolában, majd Marosvásárhelyen
folytatta az akkori Maros Kosárlabda Klub junior csapataiban. Ezt követően a Marosvásárhelyi Városi Sport Klub
felnőtt csapatában játszott. Elsősorban játékos szeretett volna lenni, de nem úgy alakult,
ahogyan tervezte. Ezek után
nem szeretett volna elszakadni a kosárlabdától, ezért kezdett bele a játékvezetésbe.
Az első ligába vezető utat
több fokozat meglépésével
érte el. A vizsgák és felkészülés után gyerekek mérkőzéseit,
majd a férfi második és a női
első ligás mérkőzéseket vezette. Ezekre az eseményekre különböző szakemberek érkeznek,
akik elemzik és minősítik a játékvezetőket, majd meghatározzák,
hogy a továbbiakban ki milyen szinten vezethet mérkőzéseket.
Ha valaki ebben a szakmában szeretne dolgozni, több dolognak kell megfeleljen. Elsősorban rengeteg tanulás és fizikai
felkészülés előzi meg a tényleges munkát. Továbbá, aki játékvezetőnek áll erős pszichikummal kell rendelkezzen, hogy elbírja
a szakmával járó kritikákat. Mindemellett egy játékvezető élete
több áldozattal jár. A mérkőzések általában hétvégén vannak,
ami a családtól és a barátoktól való távollétet jelenti. Egy első
ligás játékvezetőnek folyamatosan fejlődnie kell, jól kell tudjon
alkalmazkodni különböző váratlan helyzetekhez, hogy meccsről meccsre jobb teljesítményt tudjon nyújtani. Ennek ellenére,
Lóránd magát a szakmát nem gondolja stresszesnek. Szerinte
inkább kihívásokról van szó, hogy minden mérkőzésen bebizonyíthassa, megérdemli a helyét a legmagasabb szinten.

A Magyar Sport Napja
Május 6-a a Magyar Sport Napja. Magyarország legrégebbi sportegyesülete, a Magyar Athletikai Club 1875ben ezen a napon rendezte meg Európa első szabadtéri
atlétikaversenyét. A budapesti eseményen atlétikában és
ökölvívásban mérkőztek meg a sportolók.
Az esemény emlékére 2000 óta a Magyar Kormány
határozata alapján, ezen a napon ünnepeljük a Magyar
Sport Napját. Az alkalom egyik hagyománya az első verseny helyszínén, a budapesti Szabadság téren, a Magyar
Atlétikai Emlékmű megkoszorúzása.
Hajdu Róbert

Bevallása szerint felemelő érzés, hogy már húsz évesen elérte
ezt a szintet. Büszke arra, hogy ő a bajnokság történetének valaha volt legfiatalabb játékvezetője. Illetve, hogy első mérkőzésén az édesapja mellett debütált, ezzel ők lettek az ország eddigi
egyetlen apa-fia párosa, akik férfi első ligás kosárlabda mérkőzést vezettek. Hálás, hogy megadatott neki ez a lehetőség, valamint jó érzéssel tölti el, hogy a Román Kosárlabda Szövetség
ennyire megbízik benne.
Lóránd jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány és Technológiai Egyetemen testnevelés és sport szakos hallgató. Tanulmányai befejezése után szeretne elhelyezkedi a tanügyben, lehetőleg Szovátán vagy környékén. Emellett
folytatja a játékvezetést és tovább szeretne fejlődni, hogy a nemzetközi szintre érjen.
Hajdu Róbert
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Hogyan kezdj el szaladni?
A tavasz és a jó idő kezdetével sportolni kellemes és hasznos.
A szaladás egy nagyon jó mozgásforma, amit bárhol végezhetünk. Ha valaki most szeretné kezdeni a futást, fontos tudnia
néhány információt, hogy kellemesen és sérülésektől mentesen
sportolhasson.
Simonfi Zsuzsánna, aki már több éve szalad, tippjeivel segíthet azoknak, akik a szaladást, mint rendszeres edzésformát szeretnék elkezdeni.
1. Amikor eldöntöttük, hogy szaladni fogunk, fontos kiválasztani, hogy milyen terepen szeretnénk, legyen az aszfalt vagy
erdős, egyenetlen terület. Mindenki maga döntse el, milyen terepen szeretne mozogni, viszont a túl sok aszfalton való szaladás az ízületeknek nem tesz jót. Ezzel szemben a földutak vagy
a Medve-tó körüli futópálya jó választásnak bizonyulhatnak.
Fontos olyan terepet választani, amin jól tudunk teljesíteni.
Kezdetben a sík terep ajánlott, majd fokozatosan lehet kisebbnagyobb emelkedőket is beiktatni az edzésbe.
2. A terep és a helyszín kijelölésének függvényében az első dolog a megfelelő futócipő kiválasztása. Ebben az esetben körültekintőnek kell lenni, mivel egy rossz minőségű cipő használata
több sérüléshez is vezethet.
3. A futótáv esetén előnyösebb kisebb célokat felállítani, így
megfelelően belerázódhatunk a futásba. Előnyös, ha a saját állóképességünknek megfelelően tűzünk ki célokat. Kezdőként
beválhat az 500 méter szaladás és 2 perc séta alkalmazása. A
futótávot lassan és fokozatosan kell növelni.
4. Amikor elértünk arra a szintre, hogy könnyedén lefutunk
több kilométert is, fontos arra figyelni, hogy ne hajszoljuk túl
magunkat. Lényeges, hogy kezdőként ne akarjunk túlteljesíteni,
mert az sérülésekhez is vezethet.
5. Egyedül, vagy társsal? Mindkettőnek megvan az előnye.
Egyedüli futás esetén, jobban lehet fejlődni és kialakítható egy
saját tempó az aznapi energiaszinthez mérten. Emellett jól el
lehet merülni a gondolatokban, és könnyen ki lehet kapcsolódni. A társas szaladás esetén a napi edzés jó hangulatban telhet,
valamint jól lehet motiválni egymást.
6. Zenével, vagy anélkül? A zenével való futás veszélyes is lehet. Ha a városban szaladunk egy közeledő autó nehezebben
hallható. Erdős vagy mezei területen is fontos figyelmesnek
lenni, illetve kár kizárni a természet hangjait. Ugyanakkor bizonyított tény, hogy a zene segít tempósabban futni és egy nehezebb edzéstervet teljesíteni.
7. Nagyon fontos az öltözet. A nem megfelelő ruházat gátolhatja az edzésmunkát. Télen fontos a réteges öltözet, azonban
nem szabad elfelejteni, hogy futás közben akár tíz fokkal is melegebbnek érezhetjük az időt.
8. Sérülés esetén fontos a pihenés. Ilyenkor nem szabad erőltetni a futást, és ajánlott a lehető leghamarabb szakértőhöz fordulni az adott problémával.
9. Amikor már belejöttünk, és jól megy a futás, érdemes egy
versenyre is bejelentkezni. Ha nem is a győzelemért, de az élményért és az adrenalin kedvéért mindenképp.
10. Nagyon fontos a kitartás. Nem lehet mindig jól teljesíte-

ni és megtörténhet, hogy nincs kedvünk kimozdulni. Ilyenkor
fontos az elhatározottság, hogy valami olyat tegyünk, amiért a
jövőbeni énünk hálás lesz.

Hajdu Róbert

Elkezdődött
a Formula-1 világbajnokság
Március 28-án elstartolt a 2021-es Formula-1 világbajnokság. A legrangosabb nemzetközi autóverseny-sorozat naptára az idei évben rekordhosszúságú, 23 futamot
tartalmaz. Az idei évben sorrendben 72-ik alkalommal
rendezik meg a sorozatot, amelyben tíz csapat és húsz
versenyző méri össze képességét.
A szezon kezdete előtt több pilótaváltás volt a csapatok
között, ami egy izgalmas és eseménydús évre engedi következtetni a rajongókat.
Várhatóan minden idők leghosszabb Formula-1 idénye sok érdekfeszítő percet tartogat az autósport kedvelőinek. Annak ellenére, ha valaki nem szereti ezt a
sportot, neki is érdemes megtekintenie egy-egy futamot,
talán kedved kap a száguldó cirkuszhoz.
Hajdu Róbert
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