Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XX. évf. 202. szám 2021. február

Kendő az arcon

Új sí
pá

lya S

zová
tán?

Városunk polgármestere január 27-én Bukarestbe utazott, ahol a gazdasági minisztérium turizmusért felelős államtitkára, Daniela
Nicolescu látta vendégül. A találkozón többek
között a turizmusban tapasztalható koronavírus-járvány okozta problémákról és megoldásokról tanácskoztak.
„Látván, hogy a járvány idején a belföldi
turizmust milyen nagy mértékben segítette a
kormány által kibocsátott vakációs jegy, javasoltam, hogy a magánszektorban dolgozók is
részesülhessenek ezekben a jegyekben.
Javaslatot tettem arra vonatkozólag is, hogy a
gógyturizmus terén ne csak az idősebb- illetve
egészségügyi problémával küzdő személyekre

összepontosítsunk, hanem a fiatalok számára előállított voucherekkel népszerűsítsük a
betegségek megelőzésére, az immunrendszer
erősítésére szolgáló gyógykezeléseket is. Mindenki érdeke, hogy ép, egészséges és aktív fiatalok legyenek a munkaerőpiacon” – számolt
be lapunknak Fülöp László Zsolt, polgármester, aki hiszi, hogy egészséges ember eredményes munkát végez, eredményes munkától lesz
gazdag egy ország.
A találkozón szó esett közép- és hosszútávú
turizmusfejlesztési tervekről is, köztük az önkormányzat sípálya létesítési tervéről, melynek
kapcsán az államtitkár asszony támogatásáról és
együttműködéséről biztosította a város vezetőjét.

Gyermekkorom mozijának western-hősei a nyakukba bogozva kendőt
hordtak. Annyira hozzátartozott öltözetükhöz, mint
az övükön nyitott tokban
hordott colt. Tény, hogy a
cowboy nyakában láttam
először háromszögűre tűrt
kendőt, amelyet az arcukra
húztak, ha csapatban lovagolva felverték a kiszikkadt préri porát. De főleg a
rosszfiúk húzták a képükre
vonatrabláskor vagy bankrabláskor. Ez biztosította a
felismerhetetlenségüket.
Ma már kikoptak a westernfilmek a mozikból.
Kikoptak a nézők is. A televízió képernyőjén a sok
fegyverropogás és robbanás
után még mindig felüdülésnek hat, ha a nosztalgia,
egyre ritkábban ugyan,
a nyugat meséjét villantja
elénk, ahol mindig akad aki
akár élete kockáztatásával a
bajbajutottat megsegítse, s
rossz és jó harcában – akár
a magyar népmesékben –
mindig a jó győz.
Ha nincs koronavírus világjárvány ezzel a gyermekkori képpel maradok, hogy
kendőt a képen a prérin lovagló illetve a mások javaira
törő rossz ember viselt. Ha
bankba lépett, mindenki
magasba emelte a kezét. Ma
már ügybe sem veszik ott
sem az arcát eltakaró embert, várjon csak ő is a sorára! Hiszen mai módi szerint
mindannyian az arcunkat
egy kis vászondarabbal eltakarjuk. Aztán találgathatjuk, hogy ki van mögötte.
Ha John Wayne volna az,
nekünk is jobb lenne.
Molnos Ferenc
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önkormányzat
Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek:

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:

Kalányos Flavius Milan (szülei: Pamfilea
Mihăiță Evelin és Kalányos Renáta);
Marton Bíborka (szülei: Marton Róbert
és Marton Enikő Katalin);
Piroșca Antonia (szülei: Piroșca Ioan
Ovidiu és Piroșca Bianca Alina;
Lăncuță Tamás (szülei: Lăncuță Tibor és
Lăncuță Tímea;
Ágoston Hanna (szülei: Ágoston Szabolcs
és Ágoston Otília Beatrix;
Pampel Tamara Anna (szülei: Pampel
Ludovic Cristian és Kénesi Judit;
Pamfilie Tudor Matei (szülei: Pamfilie
Sorin Andrei és Pamfilie Ioana Andreea;

Nyugodjanak békében!

Isten éltesse Őket!

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

Elhunytak:
Bokor Benjamin
(sz. 1936) – Illyésmező 23 szám;
Orbán Anna
(sz. 1933) – M. Eminescu lakótelep
K1/3 szám;
Medvési Anna
(sz. 1936) – Parajdi út 121 szám;
Borbély Magdaléna
(sz. 1939) – Tavasz utca 115 szám;
Olteán Rozália
(sz. 1941) – Hegy utca 6 szám;
Nemes Sándor
(sz. 1937) – M. Eminescu lakótelep
F/10 szám;

Házasságot kötöttek:
Lakatos Gyula (Sebesd utca 13 szám) – Máté Noémi (Gyergyóújfalu);
Káló István Marius (Malom utca 3 szám) – Catoi Georgeta Iuliana (Malom utca 3 szám);
Gábor Lajos (Pacsirta utca 46 szám) – Sztojka Zsuzsanna (Pacsirta utca 46 szám);

Boldog házasságot!

Önkormányzati határozatok
1/07.01.2021-es számú Határozat –
a helyi költségvetési többlet fejlesztési
szakasz költségvetési hiányának 2020
év végi végleges fedezéséről;
2/07.01.2021-es számú Határozat – az
üzemeltetési szakasz és a fejlesztési szakasz átmeneti hiányainak fedezéséről;
3/07.01.2021-es számú Határozat – a
Szovátán létrehozott „Közrend Helyi Bizottság” összetételének módosításáról;
4/07.01.2021-es számú Határozat – a Maros megyei Iskolaprogramhoz kapcsolódó oktatási intézkedések végrehajtására szolgáló termékek
megvásárlására irányuló szerződések/
keretmegállapodások és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések /
keretmegállapodások odaítélési eljárásainak fel nem vállalásáról a 2021-2022-es
tanévre és 2022-2023 tanévre;
5/07.01.2021-es számú Határozat – a
Szováta város diákjai számára odaítélt

ösztöndíjak összegének és számának jóváhagyásáról a 2020-2021-es tanévben;
6/07.01.2021-es számú Határozat – a
Szováta városban lévő társasház-kezelők igazolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról;
7/07.01.2021-es számú Határozat – a
2020/16 számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról;
8/07.01.2021-es számú Határozat –
a Szováta képviselőjének kinevezéséről
az Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési
Társulás közgyűlésébe;
9/07.01.2021-es számú Határozat – a
helyi érdekű cselekvések vagy munkák
tervének jóváhagyásáról a minimális garantált jövedelemre vonatkozó
416/2001-es törvény szerint 2021-re;
10/07.01.2021-es számú Határozat
– a Szováta területén található egyes
földek telekkönyvbe történő bejegyzéséhez szükséges topo-kataszteri doku-

mentáció jóváhagyásáról;
11/07.01.2021-es számú Határozat –
a „Tetőtérbővítés, átépítés és bekötések a
szovátai Városházán” című projektre vonatkozó építkezési engedély (D.T.A.C.)
megszerzéséhez szükséges műszaki dokumentáció jóváhagyásáról;
12/07.01.2021-es számú Határozat – a Szováta Város Önkormányzata
végrehajtó apparátusa szerkezeti felépítésének és szakmai beosztásának jóváhagyásáról;
13/07.01.2021-es számú Határozat –
a Szováta Város területén a reklámfelületek kihelyezésére vonatkozó szabályzat frissítésének jóváhagyásáról;
13/07.01.2021-es számú Határozat –
Szováta Város Helyi Tanácsának a 2021.
évi helyi adókra és illetékekre vonatkozó H.C.L. nr.10 /26.11.2020-es határozatának módosításáról;

administrație publică locală
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Despre planurile de dezvoltare a turismului
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

În data de 27 ianuarie domnul primar
Fülöp László, a participat la o întâlnire cu
doamna Daniela Nicolescu, secretar de stat
pentru turism la Ministerul Economiei. La
această întâlnire, au discutat, printre altele,
problemele și soluțiile cauzate de epidemia
de coronavirus în turism.
„În timpul pandemiei, turismul intern a
fost ajutat de tichete de vacanță emise, astfel
am sugerat că cei care lucrează în sectorul
privat să beneficieze și ei de aceste tichete.
De asemenea, am făcut propunerea de a
ne concentra nu numai asupra persoanelor
cu probleme de sănătate sau a persoanelor
vârstnice, ci și de a promova tratamente
pentru prevenirea bolilor și întărirea siste-

mului imunitar cu tichete emise în rândul
generației tinere. Este în interesul tuturor să
avem tineri sănătoși și activi pe piața muncii” – a subliniat primarul orașului.
La această întâlnire de asemenea, au discutat despre planurile de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung, inclusiv
înființarea unei pârtii de schii.

Hotărârile Consiliului Local
HOTĂRÂREA NR. 1 / 07.01.2021 – cu
privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul anului 2020;
HOTĂRÂREA NR. 2/07.01.2021
– cu privire la acoperirea golurilor
temporare de casă ale secțiunii de
funcționare și secțiunii de dezvoltare;
HOTĂRÂREA NR. 3/28.01.2021 –
cu privire la modificarea componenței
„Comisiei Locale de ordine publică”
constituită la nivelul orașului Sovata;
HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2021
– privind neasumarea organizării și
derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru
achiziția produselor și a contractelor/
acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli
al României la nivelul județului Mureș,
pentru anii școlari 2021-2022 și 20222023;
HOTĂRÂREA NR. 5/28.01.2021 –
privind aprobarea cuantumului și a nu-

mărului de burse acordate elevilor din
învățământul preuniversitar de stat din
orașul Sovata, în anul școlar 2020-2021;
HOTĂRÂRE NR. 6/28.01.2021 –
privind aprobarea Regulamentului de
atestare a administratorilor de condominii din orașul Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 7/28.01.2021 – cu
privire la modificarea și completarea
H.C.L. nr.16/26.11.2020 privind anularea unor accesorii la obligațiile fiscale
restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane fizice și juridice;
HOTĂRÂRE NR. 8/28.01.2021 –
privind nominalizarea reprezentantului
Oraşului Sovata în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES;
HOTĂRÂRE NR. 9/28.01.2021 – cu
privire la aprobarea Planului anual de
acțiuni sau de lucrări de interes local,
conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2021;
HOTĂRÂRE NR. 10/28.01.2021 –
cu privire la aprobarea documentației

topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor terenuri situate în
Orașul Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 11/28.01.2021 –
cu privire la aprobarea documentației
tehnice pentru obținerea autorizației de
construire ( D.T.A.C.) pentru proiectul
„Mansardare, extindere, reamenajări și
branșamente la sediul Primăriei oraș
Sovata în etape”;
HOTĂRÂRE NR. 12/28.01.2021
– cu privire la aprobarea modificării
Organigramei și a Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Sovata;
HOTĂRÂRE Nr. 13/28.01.2021 – cu
privire la aprobarea actualizării Regulamentului pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ
- teritorială a orașului Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 14/28.01.2021 –
cu privire la modificarea H.C.L. nr.10
/26.11.2020 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2021;
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Trusou pentru nou-născuți
Consiliul Local al orașului
Sovata a adoptat în luna decembrie 2020 proiectul de hotărâre cu nr. 6 / 23.12.2020 cu
privire la aprobarea de trusou
pentru nou-născuți în valoare
de 500 lei/trusou, începând cu
data de 01.01.2021.
Cererea pentru acordarea
trusoului pentru nou-născuți
se va depune la primărie (biroul 4), împreună cu documentele doveditoare.
Acte necesare:
- Cerere;
- Copie a actului de identitate a părintelui titular al
dosarului de alocație de stat
pentru copii;
- Copie a certificatului de

naștere a copilului (copiilor).
Condiții de acordare:
- stimulentul se acordă o
singură dată pentru fiecare
nou născut, pe bază de cerere;
- ambii părinți sau părintele în cazul familiei monoparentale are domiciliul sau
reședința pe raza UAT Oraș
Sovata de minim 1 an;
- se acceptă numai dosare
complete, cu cerere și actele
doveditoare;
- certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria Oraș
Sovata.
Termenul de depunere a dosarului este maxim 6 luni de la
data nașterii copilului.

aktuális
Babakelengye-támogatás
Szováta Helyi Tanácsa előző
év decemberében fogadta el a
6/2020.12.23-os számú Helyi
Tanácsi Határozatot, amely
jogi lehetőséget teremt
arra, hogy az
önkormányzat 2021. január 1-től
kezdő dő en
babakelengye-csomaggal támogassa a szovátai
újszülötteket.
A kezdeményezés a
negatív népességi mutatók láttán

született, abból a meggondolásból, hogy az önkormányzat ily módon is jelezze segítő
szándékát azoknak a szovátai

aktuális
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polgároknak, akik családot alapítanak, gyereket, gyerekeket
vállalnak és nevelnek fel.
Az 500 lej értékű csomag a babagondozás minden kismama által
jól hasznosítható eszközeit tartalmazza. Minőségi termékeket válogattak össze.

A kérelmet a szülő nyújthatja be az önkormányzat 4-es irodájában, a gyermek születésétől számítva hat hónapon belül.
Szükséges iratok:
- a támogatást igénylő kérelem;
- a kérelmező szülő személyi igazolványának másolata;
- az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolata;
- adóhatósági igazolás (adó befizetésének igazolása);
Az egyszeri támogatást kérés alapján igényelhetik azon
szülők, akik legalább egy éve szovátai lakcímmel rendelkeznek, illetőleg nincs adóhátralékuk.

Babakelengye
Egyik csomagban:
- babasampon;
- babaolaj;
- púder;
- testápoló;
Pici táskában:
- lázmérő;
- orrszívó;
- körömvágó;
- fésű;
Másik csomagban:
- pelenka (160 drb);
- nedves törlő (12
csomag);
- cumisüveg (4 drb);
- cumi (2 drb);
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A székelyföldi városok magyar polgármesterei találkoztak Szovátán
Immár megszokott gyakorlat, hogy
időnként összeülnek tanácskozásra
elöljáróink. Legutóbb január 21-én találkoztak a székelyföldi városok magyar
polgármesterei – a 2020-as helyhatósági választásokat követően első alkalommal. A találkozó helyszíne ezúttal
Szováta város, házigazdája pedig Fülöp
László Zsolt polgármester volt.
A találkozón tizenöt székelyföldi magyar város polgármestere vett részt.
A házigazdán kívül jelen volt Sepsiszentgyörgy (Antal Árpád András),
Csíkszereda (Korodi Attila), Kézdivásárhely (Bokor Tibor), Marosvásárhely
(Soós Zoltán), Erdőszentgyörgy (Csibi
Attila Zoltán), Gyergyószentmiklós
(Csergő Tibor), Kovászna (Gyerő József), Nyárádszereda (Tóth Sándor),
Székelykeresztúr (Koncz Hunor-János),
Székelyudvarhely (Gálfi Árpád), Szentegyháza (Lőrincz Csaba), Tusnádfürdő
(Butyka Zsolt), Borszék (Mik József),
valamint Barót (Benedek Huszár János)
elöljárója is.
A rendszeresen megszervezett találkozók célja lehetőséget teremteni az együttgondolkodásra, az azonos vagy hasonló problémák megoldásában egymástól tanulni, illetve törekedni közös
érdekek megfogalmazására és azok érvényesítéséért együttesen
fellépni. A közügyek terén jó és kevésbé jó példákból egyaránt
lehet tanulni. A tanácskozás segít a közigazgatás útvesztőiben
eligazodni. De egyfajta szolidaritást is kialakít a tenni akarásban politikai nézetektől és pártszínezettől függetlenül.

Az idei év első találkozója több szempontból is rendhagyónak
bizonyult. Egyrészt az előző alkalmakhoz viszonyítva nőtt a jelenlévők száma a 2020-as helyhatósági választások eredményének köszönhetően. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterének jelenlétével így tizenötre nőtt a székelyföldi városok
magyar polgármesterinek száma. Másrészt a szeptemberi választások következtében néhány településen változott a polgármesterek személye, így a találkozó egyúttal ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőséget is
jelentett az új polgármesterek
számára.
„Az új kollégákat látván,
érdekes tapasztalat, hogy mi,
akik rendszeresen találkozunk és itt vagyunk, nem a
személyünk miatt vagyunk
itt, hanem azért, mert az adott
településen élő emberek bennünket szavaztak meg polgármesternek, mi kerültünk ebbe
a tisztségbe. Nagyon fontos,
hogy ennek tudatában folytassuk munkánkat és érezzük
annak felelősségét” – mondta a találkozó kapcsán Fülöp
László Zsolt, Szováta polgár-

aktuális
mestere, aki azt is kifejtette,
hogy a munka során tapasztalt problémák szinte azonosak, ezért jók ezek a találkozások, mert közösen ötletelve
találnak megoldásokat.
„Napjaink legmeghatározóbb témája és egyben problémája a koronavírus járvány,
amely úgy az önkormányzatok tevékenységét, mint
mindannyiunk életét ellehetetleníti. Az óvintézkedések
okozta nehézségekre, akadályokra kerestük közösen a
megoldásokat a találkozón,
de szó esett jövőképről, turizmusfejlesztésről és projektekről is” – magyarázta a házigazda.
A meghívottak köszöntését
a szovátai Sirülök Néptáncegyüttes rövid előadása tette
ünnepélyessé, minekután Fülöp László Zsolt tartott rövid előadást a koronavírus önkormányzatokra gyakorolt hatásáról. Ezt
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követően Szőcs Levente, a Visit Maros igazgatója tartott előadást „Székelyföldi turizmus számokban” címmel. Gál Kriszta
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TISZTASÁGI CSOMAG
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) olyan intézkedéseket támogat, melyek
révén az uniós tagállamok élelmet és/vagy más alapvető fogyasztási cikkeket biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára. A támogatásnyújtás a tagállamok által a
a Bizottság által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy
végbe. A tagállami hatóságok a nemzeti programoknak megfelelően hozzák meg a segítségnyújtással kapcsolatos konkrét
döntéseket. Az uniós tagállamok szabadon dönthetnek arról,
milyen típusú segítséget kívánnak nyújtani a rászorulóknak.
Romániában – akárcsak az elmúlt évben – két típusú csomagot kaphatnak a rászorulók az Európai Unió intervenciós
tartalékalapjából az idén. A korábbi években megszokott alapélelmiszerekből álló csomagok mellett tisztálkodási szereket
tartalmazó csomagokat is oszthatnak majd ki számukra.
A támogatásra jogosultak, persze, leginkább az élelmiszercsomagokért lelkesednek. A tisztasági csomagot az illetékesek nyilvánvalóan azzal a céllal állították össze, hogy különösen járványidőszakban ezzel egy kissé segítsék a testi higiénia fenntartását.
Tudva, hogy szappan- illetve fogpasztafogyasztásban is szokták mérni a kultúrát, ez a támogatás ösztönzés is kíván lenni.

Az Unió által biztosított alapokból a román kormány
által összeállított tisztasági csomag a következőket tartalmazza:
- folyékony szappan 0,5 liter)
- mosópor (2,7 kg);
- fogpaszta (4 drb);
- fogkefe (5 drb);
- gyereksampon (800 ml);
- felnőtt-sampon (500 ml);

A korábbi években megszokotthoz képest a kormány
szűkítette a segélycsomagra jogosultak körét. Ebben az
évben csupán a szociális segélyben illetve a gyermekpótlékban részesülők kapják névre szólóan. Mintegy
210 jogosult él Szovátán.
Mikor e sorokat írom a tisztálkodási csomagok kiosztása folyamatban van, az élelmiszercsomagokat március hónapban fogják hozni.

aktuális
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ÉLELMISZERCSOMAG
A tisztaságcsomagot márciusban ezt követi egy élelmiszercsomag. Régebben a kisnyugdíjasok is meg a fogyatékkal
élőknek is adták, de most csak
névre szólóan a szociális segélyben illetve a gyermekpótlékban részesülők kapják.
Mintegy 210 jogosult él
Szovátán.
Az
élelmiszercsomagban
ugyanazon összetevők lesznek, mint a tavaly. Nagyon
nagy a csomag – sokan kézben el sem tudják vinni –
mert a családfő mellett a család minden tagja kap mintegy 25 kg-os csomagot. Tésztafélék,
húskonzervek, olaj, cukor, rizs. Mind olyan tartós alapélelmiszerek vannak benne, amelyek egy családnak biztosítják három
hónapig – hogyha ügyesen gazdálkodnak – az élelmezését.

Az élelmiszercsomag tartalma:
- finomliszt (5 kg);
- kukoricaliszt (4 kg);
- tésztafélék (800 g);
- étolaj (4 l);
- cukor (2 kg);
- rizs (4 kg);
- marhahúskonzerv (1,5 kg);
- sertéshúskonzerv (900 g);
- sertésmáj-konzerv (1 kg);
- gyümölcskompót (1,5 l);
- gyümölcslekvár (360 g);
- cukormentes gyümölcslekvár (360 g);
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művelődés

Sebestyén Péter

A szabadság alkonya
Egyik marxistánk azért teszi le a tollat, mert csalódott az álmaiban.[1] Szavai szerint nem valósult meg sem a marxizmus, sem a
kommunizmus. Vagyis itt a világvége. Ő kiszáll.
A másik neo-marxistánk[2] viszont intenzív felháborodással
tüzel minden ellen, ami keresztény, magyar és erdélyi, (sőt szerinte ilyen legkisebb közös többszörös nincs is), mert veszélyben
érzi a melegek, a nők, és mindenféle „kisebbségek” szabadságát.
S mindezért a papokat és tanárokat teszi felelőssé, akik szavai szerint nem engedik a szexuális felvilágosítást. Mint írja: „homofób
papok és politikusok futkosnak körbe Erdélyben, iskolaigazgatók
győzködik a szülőket, nehogy szexuális felvilágosítást, khm, pardon, »egészségügyi nevelést« igényeljenek a gyerekeknek”…
Ilyen lesz abból, ha rossz a kiindulópont. Amikor már valaki
nem a szeg fejére, hanem a saját ujjára koppint, mi több, utána még
a kalapács nyelén is otthagyja a nyomokat. Mert ha éppenséggel
a tordai vallásbéke törvényéből indulna ki, akkor abból is tudhatná, hogy nem akármilyen másságot toleráltak az erdélyi rendek,
hanem a keresztény hitnek a különféle útjait, szabad értelmezéseit. Szétnézhetne az ipari forradalom táján is, hiszen a természeti
források mértéktelen kisajtolása, a gyarmatosítás, az elkényelmesedés akkortól vett nagy lendületet, ami aztán odáig fajult, hogy
a kapzsiság és a hedonizmus a múlt század második felére már
az európaiak fajfenntartását is legyengítette. Aztán meg arra sem
gondolt, hogy a Kálvin által bevezetett és a kapitalizmusban is
meghonosodott protestáns etika mára Istent is kiürítette magából. Hogy a francia forradalom szabadság-egyenlőség-testvériség
hazugságáról ne is beszéljünk. Mert ahhoz kereszténynek kellene
lenni. Hogy legalább az első kettő értelmét felfogjuk.
Isten az élet szabad, szuverén ura, forrása, origója. Ez a kinyilatkoztatás, hitünk és tapasztalatunk lényege. Tehát az ún. szabadság és testvériség is csak az Ő teremtői munkájából forrásozik.
Mert csak az értelmes és szabad akaratú ember rendelkezik személyiséggel. Ebben az istenképiségben gyökerezik emberi méltóságunk. Ebben vagyunk testvérek Krisztusban. De nem egyformák. És nem is egyenlők. Férfiak és nők vagyunk, különféle
adottságokkal, bőrszínnel, súllyal, mérettel, szellemi-lelki kapacitással, vérmérséklettel, érzelmi és értelmi képességekkel megáldva. Az Ő szemében vagyunk egyenlők. A társadalom részei. De a
társadalomban nem vagyunk egyenlők.
És ha nem fogadja el a kedves véleményező Isten jelenlétét, mint
végső, metafizikai vonatkoztatási pontot, akkor miért, mi alapján lennénk egyenlők? Mi az ő humanizmusának közös pontja,
ha amúgy is állatok vagyunk?... Hiszen a társadalmi szerződés
koronként és kultúránként is változik… Az emberi társadalomban hierarchia, illetékességi körök, felelősségleosztások vannak.
Vannak felnőttek, vannak gyermekek. Vannak betegek, vannak
egészségesek. Vannak becsületesek s vannak bűnözők, vannak
élők, vannak holtak. Mindegyik csoportra saját szabályrendszer
vonatkozik. Ezeket nem lehet felcserélni, vagy köztük a határo-

kat elmosni. Méltányosság van, elvárások vannak, törvények és
kompetenciák. Aki többet kapott, többet is várnak el tőle. A gazdagabb nagyobb adót fizet. Más az elvárás egy igazgatótól s más
egy beosztottól. A törvény előtt is.
És akkor még nem beszéltünk a szabadságról, ami a liberálisok
szemében valami megfoghatatlan, az értelmetlenségig „kitágított”,
parttalan szabadság. Ami nonszensz. Vagyis a marxisták és a neomarxisták saját utópiájukat hajszolják, saját korlátjaikba, logikai
bukfencükbe botolnak bele és véreznek el. Miközben hangsúlyozzák
és hangoztatják a demokrácia vívmányait, megtiltják a népszavazást,
nehogy a nép hangját hallják. Ezt látjuk például a hollandoknál.
Jól mondta annak idején Kissinger: „a demokrácia túl fontos
ahhoz, hogy az emberek szavazással döntsenek róla.”[3] A liberálisok szerint szabad vagy, aközben pedig minden lépésedet ellenőrzik a technikai vívmányokon keresztül. Igazat akarnak mondani, de közben hazudniuk kell, nehogy a tömeget megijesszék.
A keresztények szerint viszont a szabadság felelősség. Az Istentől
való édes függés ajándéka. Ezzel szemben ők, a szabadelvűek,

művelődés
noha szabad vagy, egyéni és közösségi jogaidat
is visszavágják a túlzásba vitt szabályozással. Miközben az állam szerepéért kiabálnak, a pénzért,
a szociális védőhálóért, a támogatásokért kiabálnak, aközben szabályosan leépítenék az államot,
mindent centralizálnának a számítógépes rendszeren keresztül.
A második világháború után divat lett antifasisztának lenni, ebből könnyen átestek a másik
végletbe, a szocializmus, a kommunizmus, és
újabban a neomarxizmus csapdájába. Mindezt
Isten, vallás, egyház, nemzet nélkül. Ennek is�szák ma a levét. Sőt isszuk mindnyájan. Hiszen
„az a civilizáció, amely hallani sem akart Istenről, és sokszor gúnyt űzött Jézusból, most mégis
ennek a kiszorított Istennek szögezi a kérdést:
miért akarja tönkretenni azt, amit nélküle hoztunk létre?”[4] És akkor még nem beszéltünk
arról, hogy a kereszténység nem a törvény vallása, hanem a Szeretetét kinyilatkoztató, kegyelmével ma is jelen levő Istené. Erről tanúskodik a
kereszténység. Az erdélyi magyar keresztény is.
Ezek Európa értékei, amelyeket a liberalizmus
eldobott s most a keresztényektől kéri számon.
A XX. század két nagy politikusa is találóan
fogalmazott: „A kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlőtlenül részesít a javakban. A
szocializmusnak az a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít a nyomorban…” (Churchill)
„Ahhoz, hogy feldühíts egy konzervatívot, hazudj neki. Ahhoz, hogy feldühíts egy liberálist,
mondd meg neki az igazat! (T. Roosevelt)”
Az erőszak témája is megérne egy külön fejezetet, de meghaladná e publicisztika kereteit. Legyen elég annyi, hogy sem a
marxizmus sem a pénz ideológiája nem képes megszüntetni,
megváltoztatni az emberi természetet. Annak viszont velejárója
az erőszakra való képesség. Ezt a liberálisok is tudják, sőt gyakorolják is a kifinomult véleménydiktatúrával és türelmetlenséggel.
Ők már nehezen viselik a kereszténység „másságát”…
A darwinisták s a kommunisták szívesen fogalmaztak úgy,
hogy létért való küzdelem. De az egyház, a bibliai kinyilatkoztatás alapján hiszi, tudja, hogy van bűn, bűnre való hajlam. Ezért
van szükség a megváltásra. Erőszak van mindenkiben, s lesz is.
Ezt nem lehet semmiféle társadalmi konszenzussal megszüntetni. Oda kegyelem kell. Amiben a liberálisok nem hisznek. Akkor
meg ne várják el a másik oldaltól. Erőszak volt, lesz a családban
is, a társadalomban is. Lehet ugyan szabályozni, keretet szabni
neki. Létezik bűnbánat, önnevelés, belátás stb. De olcsó vigasz,
hogy minden kapu elé rendőrt, kamerát, pszichológust, szolgálatos feljelentőt, békéltető bizottságot, kommunikációs tréningmenedzsert rakunk. Ez pont olyan utópia, mint a marxizmus,
vagy a kapitalizmus.
„Szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan,
Minden zseni ügyetlen, Félős nyuszi csak a kalapban, Céltalan
üzenet a palackban” – énekli a Quimby. És igaza van.
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Vagyis, kedves marxista testvérek: ne erőlködjetek az ateizmusotokkal! Ne bálványozzátok „kreatív” eszeteket, mert ez tévút.
Nem kell folyton sírni, és hülyíteni az (erdélyi) magyar közvéleményt, hanem egy kis önreflexióval, alázattal, értelmes belátással
vissza kellene kanyarodni a keresztény kezdetekhez. Azokhoz az
értékekhez, amelyeket az egyháztól lenyúltatok, kisajátítottatok,
átneveztetek, lejárattatok, kiüresítettetek, – és meg kellene újra
tölteni tartalommal.
Gyertek vissza abból az évszázados erkölcsi zsákutcából, ahová
az (erdélyi) magyart is belehajszoltátok, mert az nagyobb veszély,
mint a kovid-vírus! Erre kellene nevelni a lakájmédiát, az érdekcsoportokat, nem a hazugságra és a nép demagóg manipulálására. Annak biztos tartósabb lesz a foganatja. És hatékonyabb.
Itt a Nagyböjt, a megfelelő alkalom rá.
[1]https://telex.hu/belfold/2021/02/05/tgm-antiteziskommunizmus-fasizmus-marxizmus
[2]https://welemeny.transindex.ro/?cikk=28898
[3]In: Bakos Zoltán: Szemben a társadalommal, Kárpátia Stúdió, Köröstárkány-Balatonfőkajár, 2020
[4]Baranyai Béla beszélgetése Görföl Tibor teológussal, in. Új
Ember, 2021.febr. 7. LXXXVII. évf. 6. szám
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nevelés

Dicséret a gyermeknevelésben
A szóbeli dicséret, vagyis a verbális méltatás nagyon fontos és
hatásos módszere az elismerésnek az élet bármely területén, és
bárkire vonatkozóan. Pozitív töltésénél fogva jóleső érzést vált
ki, mintegy biztatás is a jóra, és a még jobbra.
A dicséretnek a gyermeknevelésben is rendkívül fontos szerepe van, hiszen ebből tudják meg a gyermekek és az ifjak annak
a hasznosságát, amit nap mint nap cselekednek szűkebb és tágabb környezetükben. Ebből vonnak le magukra nézve tanulságot, és alkotnak értékítéletet.
Verbális, legális doppingszer – Próbáld ki, Csodákat tesz!
Nem én állítottam össze, de mivel nincs levédve, bátran
használhatjuk!! Szeretettel, Csaba t.

A dicséret mint tükör fejezi ki tetteik mozzanatait, de csak akkor hű kép, ha az realitást tükröz. A dicséret a leghasznosabb és
talán legolcsóbb doppingszere az emberi életnek. Akár szavakban, akár írottan fejezzük ki elismerésünket valami iránt, néhány tőmondat, vagy szó elegendő lehet hozzá, hiszen a magyar
nyelv ebben is nagyon gazdag. A szóbeli dicséret még bensőségesebb, ha az szívből jövő jókívánsággal és mosollyal párosul. A
magasan szárnyaló gondolatokba bugyolált dicséret sem fejez
ki többet a csupasz lényegnél.
A dicséretet a nevelésben sohase alkalmazzuk ötletszerűen és
sematikusan. Csak akkor tegyük, ha gyermekünk arra rászolgált, különben pozitív jelentőségét elveszti. Megszokottá válhat
a családban. A dicséret súlyának feltétlen összhangban kell állnia
a tettel, az arra vonatkozóan végzett erőfeszítéssel. Ha lehet, jelentősen se alá, se fölé ne értékeljük gyermekünk teljesítményét.
Akárcsak a korholásban, a dicséretben is legyünk mértéktartók.

100 ÚT EGY GYERMEK

MEGERŐSÍTÉSÉHEZ, ELISMERÉSÉHEZ,
BÁTORÍTÁSÁHOZ
Nagyszerű O Ez az! Helyes! O Te nagyon okos, értelmes vagy! O Ezt jól csináltad! O Te vagy a vidámság! O Te vagy a csoda! O Ez tetszik nekem! O Ez derék! O Te egy igazi lovag vagy! O Hm, jó!
O Kimagasló teljesítmény! O Nagyon jól gondolod! O Jó a terved! O Felvidítottad a napomat! O Ez
figyelemre méltó! O Ez pompás! O Szép munka volt! O Te élen jársz! O Micsoda képzelőerőd van! O
Büszke vagyok rád! O Ez tökéletes! O Jó ez! O Fantasztikus! O Magával ragadó, amit csinálsz! . Most
eltaláltad! . Ügyes! Ötletes! . Milyen találékony vagy! O Jó munka! O Jól sikerült! O Nagyon okos! O
Ez ésszerű! O Eltaláltad! O Hurrá! O Rendkívüli teljesítmény! O Kitűnő alkotás! O Ez hihetetlenül
jó! O Te csodálatos vagy! O Ez gyönyörű! O Győztes vagy! O Örömet szereztél nekem! O Nagyszerű,
sikerült! O Te fontos vagy nekem! O Remek, amit tettél! O Pompás elképzelés! O Nemes tett! O Szenzációs! O Tüneményes! . Kreatív tevékenység! . Szép, mutatós! . Szuper munka! . Te vagy a legjobb! O
Nekem tetszik! O Pontos vagy! O Ez a te jó utad! O Ritka, egyedi alkotás! O Ez tetszetős! O Szeretetre
méltó vagy! O Te őszintén kedves vagy! O Remek! O Semmi meg nem állíthat téged! O Hallatlan
erős vagy! O Egyedi felfedező vagy! O Hiszek az erődben! O Te erre képes vagy! O Tudtam, hogy jól
sikerül! . Bíztam benned! . Meglátod, sikerülni fog! . Nyerő vagy ebben! O Te képes vagy erre! O Hm,
felnézek rád! O Jé, micsoda eredmény! O Pompás! O Ezt vártam Tőled! O Tündéri vagy! O Oké! O
Ez jó ötlet volt! O Szeretem a precízséged! O Ez igen! O Hiszek tettrekészségedben! O Tudtam, hogy
megcsinálod! O Ennél többet nem tehetsz! O Ez igen! O Támogatlak ebben! O Ezt nem gondoltam!
O Tyű, de jó! O Boldoggá tettél! O Értékes elképzelés! O Bámulatba ejtő vagy! O Felelősségteljes megoldás! O Csoda klassz kidolgozás! O Óriási elképzelés! O Izgalmas ez a véleményed! O Érdekfeszítő,
amit mondasz! O Szívdobogtató az akaraterőd! O Szép próbálkozás! O Fáradhatatlanul dolgozol!
O Becsüllek ezért! O Te páratlan vagy ebben! O Lelkiismeretes vagy! O Te egy kincs vagy! O Szuper,
amit tettél! O Csúcs! O Egyedi ötlet! O Te egy jó barát vagy! O Te megérdemelsz egy nagy ölelést! O
Tökéletes! O Te egy gyöngyszem vagy! O Ezért tisztellek téged! O De figyelmes vagy! O

fiatalok
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- szenések

A magyar kultúra mindenkié,
akár online, akár az utcán
A Szovátai Ifjúsági Szervezet (SZISZ) január 22én online és az offline teret is egyaránt a magyar
kultúrával kapcsolatos alkotásokkal töltötte meg.
Az esemény főszervezője, Kincses Sarolta szerint
nem mindig az emberek visszajelzése számít, hanem az, hogy megemlékeztek, és hogy fenntartották a magyar kultúra napját. Így sem a városban
sem pedig országszerte nem merül feledésbe.
A város területén lírai és prózai szerzeményekből
válogatott nyomtatványokat függesztettek ki. A
kezdeményezésnek az volt a célja, hogy a magyar
kultúra napján senki se maradjon költészet és irodalom nélkül.
A digitális rendezvény arról szólt, hogy a szervezet Facebook oldalán folyamatosan a magyar kultúrával kapcsolatos posztokat tett közzé. Ezáltal a
különböző magyar szerzemények ismerté, és népszerűbbé váltak. Az oldal követői ikonikus magyar
rendezők filmjeit, magyar művészek festményeit
láthatták.
Olyan filmek kerültek terítékre, amelyek az elmúlt években készültek. Többek között az Akik
maradtak Tóth Barnabás filmdrámája, valamint az
Ujj Mészáros Károly rendezésében készült, Liza a
rókatündér című romantikus komédia. De Munkácsy Mihály és Csontváry Kosztka Tivadar festőművészek munkáiról is szó volt.
A SZISZ egyik tagja megfogalmazta, hogy számára mit jelent a magyar kultúra:
„Jelenthetne történelmet, irodalmat, bármilyen
művészetet és családot is. És talán jelent is. Mégis
számomra a legfontosabb az érzés, ami akkor jön
elő, mikor egy magyarul beszélő emberrel találkozok egy többségben idegen nyelvet beszélőkkel teli
városban. A mosoly, amikor meghalljuk a magyar
szót, vagy mikor megérezzük a töltött káposzta illatát. A magyar kultúra MI vagyunk.”
A magyar kultúra napját azzal zárták, hogy a
szervezet írói vénával rendelkező tagja, Jakab Arnold erre az alkalomra slam poetryt írt.
Farkas Júlia

A Magyar Kultúra Napja
Január huszonkettő, a magyar kultúra napja,
ezen a napon fejezte be művét a költészet legnagyobb atyja.
1823 óta énekeljük összetett kézzel:
„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel”.
Kultúra mindaz, mit teremt az ember maga köré,
tarthat az egy napig, vagy tartson mindörökké.
Kultúra a játék – lásd a magyar kártya vagy a Jókai-tarokk –
és az összes olyan népdal, mit zeng minden gyermek torok.
Kultúra Bartók, Ligeti vagy a Liszt-féle Magyar rapszódia
és minden egyes szépen csengő melódia.
Kultúra a tánc, az ének, a színpad,
kultúra a falu-végi kurta kocsma, hol minden magyar vigad.
Kultúra a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”,
az összes felekezettől függetlenül elmondott ima.
Kultúra a kárpáti zavar,
ahol 7 nyelvet beszélsz, és mindenik magyar.
Kultúra az ország, a város, a hely, ahol élsz.
Kultúra minden, minek örülsz s minden, mitől félsz.
Kultúra a nyár, a tél, a tavasz az ősz,
a frappánsan kiengedett gőz.
Kultúra a múlt és a huszonegyedik század,
kultúra a családod, a rokonod, a barátod, a társad.
Kultúra mindaz, mi ott a talpad alatt,
s minden, mit kereséskor a Google kiad.
Kultúra az élet, kultúra a halál,
kultúra mindaz, mit egy régész talál.
Kultúra a völgy, a hegy, a föld, az ég.
Kultúra a vírus, amit felfedeztek nemrég.
Kultúra az orvos, ki gyógyít, a tanár, ki szólít,
a fodrász, ki szépít, a munkás, ki épít,
a szerelem, mi vakít és a sztori, mely sántít,
a fürdő, mely lágyít, a gyertya, mi világít.
Kultúra a kávé, Mazsola és Tádé,
szegénynél a málé, gazdagnál a lóvé.
Kultúra az este, kultúra a reggel,
kultúra, hogy megszületsz vele együtt öregszel.
Kultúra a nappal, kultúra az éj is.
Kultúra vagyok én, és kultúra vagy te is.
Jakab Arnold
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penna

Találkozásom Farkas Árpáddal, aki most elment, s mégis itt maradt
Bejelölést kaptam a fészbukon. Visszajelöltem, és meg akartam köszönni a jelölést. A messangeren egy fotó körbe rajzolt
részén az engem jelölő Farkas Árpád arca mellett a költőtárs
Király Lászlóé.

Panyókára vetett kabáttal
jöttem közétek, vonjátok
végig ujjatokat vékony
bordáimon, nem kérdem már
kell vagy nem kell dalom,
be nem gombolkozom!
Aztán következett ez, amiből nem idézhetek, amit azzal sem
csonkíthatok meg:

Avaron
Székelyudvarhelyi diákoknak

Alatta ez a szöveg:
Farkas Árpád
Ismerősök vagytok a Facebookon.
Lakhely: Sepsiszentgyörgy
Itt tanult: Universitatea Babeş-Bolyai
Amúgy nem ismertük egymást, sosem találkoztunk. Tudtommal a legkisebb tér, amelyben egyazon időben tartózkodtunk,
Székelyföld. Már-már azt írtam ide, hogy a könyvei, amelyeket a
kezembe vettem, illetve költeményei, amelyeket egy másik évszázadban, sőt, másik évezredben – már ez mekkora távlat – a felfedezés örömével olvashattam. De a vers behatárolhatatlan tér, így
aztán maradjunk a Székelyföldnél! Akkoriban a Lajosok – Páll
Lajos, Molnos Lajos, Magyari Lajos – mellett Király Lászlóval éppen Farkas Árpád kapott külön helyet a szívemben. Együtt lakták
be azt. Már akkor is sok más kortárs székelyföldi költő verseit
szerettem – most csak egy olyan nagyságot, mint Kányádi Sándor, említek –, de ők továbbra is megbontatlan összetételben a
bennem meghódított kis birtokon együtt maradtak.
Nem ismertük egymást, mert ő nem is tudhatott a létezésemről, én viszont sokkal közelebbinek éreztem egy akármilyen
ismerősnél őt, hiszen a versíró gyermek számára azok közé
tartozott, akik előtte a világot nyitották ki. Miért van bennünk
ez a prüdéria, hogy a megfelelő időben ilyeneket nem tudunk
elmondani egymásnak, ahhoz valakinek el kell mennie, hogy
megpróbáljuk megfogalmazni, mit jelentett számunkra?
Abban a másik évezredben és évszázadban, hatvannégyben
írta, s én a hetvenes évek elején olvastam először a Húszévesen
című versét, azóta vibrálnak bennem a sorai:

Orra bukva az avaron,
forogva mennyköves határon,
az ember mondja a magáét,
mint akit nem vertek még szájon,
mint aki lélegzetet is
e föld gyomrából vesz már,
kövek köhögnek tüdején,
nyelvére agyagos sár
tapad,
hogy érezze,
ne csupán látva lássa
a földet, honnan vétetett
a fel-feltámadásra.
Orra bukva az avaron,
és menni tovább mégis,
ébreszteni a nagyra nőtt,
de alvó jegenyét is,
nem hagyni, hogy a fenyvesek
zöld tűkkel beférceljék
mindazt, mi mítosztalan már,
de lelkiismeret még –
Orra bukva az avaron,
a veszélyt megkeresni,
derékig csonterdőben is
csak menni, egyre menni,
mint kire országló erőt
s egy ilyen földet szabtak,
hogy óvja lélegzetenként
e keserves hatalmat!
1968.
Majd jöttek sorra a többiek, de ezzel a kettővel már bástyát
épített bennem.

penna
És akkor itt van ez a bejegyzés. Hogy miért tette, arról csak
találgathatok. Úgy vélem, a fészbuk-oldalamra feltöltött anyagaimból láthatott valamit. Verset, rövidprózát vagy televíziós
beszélgetéseket. Esetleg a Páll Lajossal vagy Király Lászlóval
készülteket vagy „hazanézős” beszélgetéseket Ambrus Lajossal? Nem kérdeztem, s már nem tudhatom meg. Ez a kérdés
bennem maradt. A dátumot, órát és az interneten váltott pár
mondatot rögzítette a program a számítógépen. Íme:
2020. 09. 15. 23:27
– Köszönöm szépen a jelölést! Számomra megtisztelő. Valóban ismerősömnek gondoltam mindig, mióta panyókára vetett
kabáttal jött közénk. Azóta is öröm volt a verseiben minden találkozásom Önnel.
– Baráti üdvözletem!
– Most megkerestem az interneten a Húszévesen című versét,
s az a meglepetés ért, hogy az első szakaszban ahhoz képest,
amire én a hetvenes évek elejétől, közepétől emlékszem, egy
kis változás van. Én erre emlékszem: Panyókára vetett kabáttal
jöttem közétek; vonjátok végig ujjatokat vékony bordáimon, s
felszakad, felsír a dal –
– Nem ismerem ezt a változatot. KÜLÖNBEN SEM EMLÉKSZEM, HOGY SÍRÓS LETTEM VOLNA...
– Megcsalhat az emlékezet, de én így emlékszem. Néhány Páll
Lajos versnél is – ott bizonyítottan – észleltem néhány változást.
Én a verseit első, valamely folyóiratban való megjelenésükkor
jegyeztem meg, később kötetbe szedve, talán a szerkesztő javaslatára, módosított itt-ott.
– AZT MINDÉG KIKÖTÖTTEM, HOGY CSAK AZ ÁLTALAM IS ISMERT SZÖVEG JELENHET MEG, EGYÉBKÉNT
LEMONDOK A KÖZLÉSRŐL. Persze, későbbi válogatásoknál
előfordult, hogy csiszoltam magam is a szövegen, sőt, rövidítettem is, hol bőbeszédűnek találtam, de gengszterváltáskor
nyugodtan mondhattam: minden leírt soromat vállalom. Az
ügyetlenebbeket is. ŰDV. KORONDNAK!
Hát ennyi!
Aztán az interneten értesültem legutóbbi kitüntetéséről:
„Császár Angéla Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes és
kiváló művész, valamint Farkas Árpád Kossuth-díjas erdélyi
magyar költőfejedelem kapta idén a Hit és Hűség – Sinkovits
Imre emlékezete díjat”.
Erre reagáltam:
2020. 11. 07. 20:32
– Gratulálok a kitüntetéséhez!
Nem jött válasz.
Január folyamán kaptam egy felkérést tőle, csatlakozzak valamely fészbuk-oldal kedvelőihez. Nem csatlakoztam.
Most, hogy elment, visszatértem kapcsolatunk eredeti állapotához: olvasom s mormolom verssorait.
Legyen könnyű az álma!
Szováta, 20201. 02. 09.

Molnos Ferenc
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Molnos Ferenc

Hamvazó szerda
Vége a bálnak, a heje-hujának,
Mókának, táncnak, retye-rutyának.
Végére értünk a farsang farkának.
Dobjuk a koncot a borzas kutyának!
Vége a bálnak, vége a dalnak.
Akik ezt túlélték, már meg nem halnak.
Térjünk a kolbászról teára, tejre,
S szórjuk a hamut a bűnbánó fejre!

Csíki Melinda

CSAK EGY SZONETT
Most a fehér mez fűszere a tájnak,
sok aprócsontú madár semmit szedeget.
Az idő s a tér karonfogva járnak,
kegyetlen a tél, póráza nem enged.
Én szabad vagyok, zsebre dugott kézzel
a hideg keserűt szembe nevetem.
Valaha te is – ugye még emlékszel? –
velem nevettél, és amúgy mindenen.
Már nem várakozás, sem képzelet ez,
sem lelket tápláló reklámvillogás,
az idő idővel hozzánő a szívhez,
hallom itt-ott még hogylétem kérdezed,
köszönöm, jól vagyok – s ez nem hivalkodás –
bármeddig élek, csak téged féltelek.
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Két pasi beszélget:
– Haver, te mit veszel a feleségednek a szülinapjára?
– Nagy meglepetés lesz,
egy vázát vettem.
– Hát az nem túl nagy
meglepetés.
– (a rejtvény poénja a P1ben és P2-ben)
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