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Jankovics
A szó köznapi értelmé-

ben sosem találkoztunk. 
Azaz tér egyazon apró 
szeletében sosem voltunk 
ugyanabban az időben. 
Ha láttam őt, azt fényké-
pezőgépnek, illetve film-
kamerának köszönhetem. 
Onnan ismertem sudár 
termetét, nemes arcélét és 
azt a különös tekintetét, 
amiben egyazon időben 
csillogott tudás, kíváncsi-
ság és jóság.

De olvashattam, itt-ott a 
véleményét a magyar kul-
túráról, valamit abból, hogy 
mit gondol a világról, a saját 
és a mi magyarságunkról. 
Rajzfilmjeivel elvarázsolt, 
Sajátos képi világot terem-
tett, amiben ott érezhettük 
magunkat, a mi világunk, a 
mi történetünk volt.

Tisztelettel tekintettem 
rá. Valahogy ilyenképpen 
kellene élni, beszélni, cse-
lekedni – gondoltam –, 
ezzel a tartással, ezzel a 
modorral, ezzel a határo-
zottsággal.

Látta és értékelte egy kö-
zös barátunkkal készített 
televíziós beszélgetésemet. 
Így írt neki erről: „Meg-
néztelek Molnossal. Okos 
öregúr, és kiváló diskurzus 
volt. [...] Egy szó mint száz 
ez kiváló lecke volt még az 
olyan magát dörzsöltnek 
hívó pacáknak is, mint 
amilyen én vagyok.” Ez 
volt minden eddigi mun-
kám legnagyobb dicsérete.

Elment Jankovics Marcell. 
Nyolcvan éves volt. Egy 
nemzet gyászolja. Tudom, 
sokan sokszor gondolunk 
rá. Az „öregúr” ezért a pár 
szóért is.

Molnos Ferenc

Egy hosszú és idegen út után, ma végre 
„hazaértünk”. Ma végre együtt lehettünk, 
együtt ünnepelhettünk, együtt köszönthet-
tük városunk ballagó diákseregét. 

A mögöttünk hagyott időszak emléke rá-
világít bennünket arra, hogy társas lények 
vagyunk, nem tudunk elszigetelten, bezár-
va, emberi kapcsolataink nélkül élni. 

A történelem során mikor nehézség érte 
az emberiséget, mindig az Isten házába me-
nekültek, ott keresték az oltalmat,  békét, 
úgy érezték, hogy a templom falai, az Úr 
Isten kegyelme és a közösség ereje nyújthat 
csak védelmet.

Nagy örömömre szolgált ma látni és érez-
ni, hogy vallási felekezettől függetlenül, 
együtt ünnepeltünk az Úr házában. Büsz-
keséggel és boldogsággal tölt el, mert ez azt 
bizonyítja, hogy a szovátai lakosok békében, 
egyetértésben és egymás másságát elfogad-
va és tisztelve képesek együtt élni. Ahhoz, 
hogy egy település dinamikusan és harmo-
nikusan fejlődjön, elengedhetetlen, hogy 
egyetértés legyen. Egyetértés az egyházaink 

Elballagott egy újabb nemzedék 

között, az intézményeink között és az embe-
rek között. Ennek fenntartására kell szün-
telenül törekedjünk, mert csak így tudunk 
fiataljainknak egy élhető, fejlődő, stabil szü-
lőföldet, várost, otthont teremteni. 

Kedves ballagó diákok!
Soha el ne feledjétek a családi otthon me-

legét, a biztonságot sugárzó szülői ölelést, a 
szülőföld szépségét, az ismerős erdők, me-
zők illatát, a honvágy szomját, amit soha 
nem fog oltani, illetve pótolni a nagy világ. 

Nagy szükségünk van rátok, nektek és ér-
tetek építjük ezt a várost, ezt a földet, amit 
nagyszüleinktől kaptunk az unokáink szá-
mára. 

Kérlek Titeket, hogy a kereszténység, a 
család és a nemzeti öntudat elve mentén fo-
galmazzátok meg céljaitokat. Biztos vagyok 
benne, hogy ha ezek az értékek vezérelnek 
benneteket, eléritek azt, ami igazán jó nek-
tek, szüleiteknek, családotoknak, társadal-
munknak, nemzetünknek. 

A jó Isten legyen veletek!
Fülöp László Zsolt polgármester

Fotók: Portik Antal



Önkormányzati határozatok

2 önkormányzat

47/27.05.2021. sz. Határozat – az üléselnök megválasztá-
sáról a következő 3 hónapra; 

48/27.05.2021. sz. Határozat – Szováta Város 2021. évi 
költségvetésének módosításáról;

49/27.05.2021. sz. Határozat – Szováta Város Polgármes-
teri Hivatal szervezeti felépítésének és személyi jegyzéké-
nek jóváhagyásról;

50/27.05.2021. sz. Határozat – a Szováta Város Helyi 
Tanácsa alárendeltségében lévő Szováta - Nyárád Kórház 
vezetőjének a 2020-as évre vonatkozó tevékenységét kiér-
tékelő bizottság valamint a fellebbezési elbíráló bizottság 
összetételének jóváhagyásáról;

51/27.05.2021. sz. Határozat – a fiatalok számára ANL-
alapokból finanszírozott két bérelt lakás cseréjének jóváha-
gyásáról;

52/27.05.2021. sz. Határozat – a helyi érdekű kulturális 
projektek támogatásának odaítélésére vonatkozó éves prog-
ram jóváhagyásáról;

53/27.05.2021. sz. Határozat – emléktáblák Szováta Vá-
ros területén történő elhelyezésének jóváhagyásáról;
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A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

54/27.05.2021. sz. Határozat – Szováta város – a Kisbükk 
utcában a vízellátás és szennyvízcsatorna-hálózat bővítése 
című beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának jó-
váhagyásáról;

55/27.05.2021. sz. Határozat – az S. Illyés Lajos Általános 
Iskola igázó pedagógusai utazási költségének megtérítésé-
ről;

56/27.05.2021. sz. Határozat – a napi piac valamint a für-
dőtelepi piac asztalainak valamint egyéb termékforgalmazó 
felületeinek nyilvános árverési dokumentációjának jóváha-
gyásáról;

57/27.05.2021. sz. Határozat – a Szováta város köz- és 
magántulajdonban lévő nem lakás rendeltetésű ingatlanok 
bérleti alapdíjának megállapításáról 2021-re;

58/27.05.2021. sz. Határozat – Szováta Város, Sasok út-
ján C.F. nr.56239-as telekkönyvi számon található  földte-
rülete közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról;

59/27.05.2021. sz. Határozat – az ATV-k közlekedésének 
szabályozásáról Szováta Város területén;

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: 
Chirtes Abel Cristian 

(szülei: Chirtes Lucian Adrian és Chirtes 
Maria);

Barabás Átyin Kamilla 
(szülei: Barabás Lajos József és Átyin 
Andrea Kata);

Szabó Dóra 
(szülei: Szabó Róbert és Szabó Erzsébet);

Jakab Moldovai Valentina 
(szülei: Jakab Moldovai Dániel és Jakab 
Moldovai Anikó);

Lakatos Dávid 
(szülei: Lakatos Gyula és Lakatos Noémi);

Todor Zselyke Hanna 
(édesanyja: Todor Veronika);

Elhunytak: 
Orbán Mihály 

(sz. 1938) – Petőfi Sándor ltp E4/14 szám; 
Vágási Enikő 

(sz. 1981) – M. Eminescu ltp. G2/38 
szám;

Kulcsár Lajos
(sz. 1944) – Fenyő utca 10 szám;

Demeter László 
(sz. 1935) – Hosszú utca 88 szám;

Szőke Róbert Károly 
(sz. 1988) – Parajd 15 szám;

Balogh Mária 
(sz. 1939) – Csendes utca 22 szám;

Varga Zoltán 
(sz. 1978) – Vetés utca 5 szám;

Baczoni Zoltán 
(sz. 1951) – Bekecs ltp. F/8 szám;

Házasságot kötöttek: 
Moldovan Gheorghe Cristian (Hosszú utca 88/B szám) – Gál Kriszta Zsuzsa (Hosszú 

utca 6 szám);
Katona Géza (Petőfi Sándor ltp. Z1/1 szám) – Szántó Szilvia (Erdőszentgyörgy);
Lőrincz Szabolcs (Bekecs ltp. G2/8 szám) – Tóth Noémi (Bekecs ltp. F/12 szám);
Gergely Róbert (Kicsimező utca 6 szám) – Kiss Izabella (Parajdi út 109 szám);



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro
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HOTĂRÂRE NR. 47/27.05.2021, 
privind alegerea preşedintelui de şe-
dinţă al Consiliului Local al Oraşului 
Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 48/7.05.2021, cu 
privire la aprobarea rectificării Bu-
getului Local al Oraşului Sovata, pe 
anul 2021;

HOTĂRÂRE NR. 49/27.05.2021, 
cu privire la aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcții 
al aparatului de specialitate al Prima-
rului Oraşului Sovata;

HOTĂRÂRE Nr. 50/27.05.2021, cu 
privire la aprobarea componenței co-
misiei de evaluare a activității mana-
gerului Spitalului Sovata –Niraj aflat 
în subordinea Consiliului Local al 
oraşului Sovata, precum şi a Comisiei 
de soluționare a contestațiilor, pentru 
anul 2020;

HOTĂRÂRE NR. 51/27.05.2021, 
cu privire la aprobarea schimbului de 
locuințe pentru tineri, destinate în-
chirierii, construite din fonduri AN;

HOTĂRÂRE NR. 52/27.05.2021, 
cu privire la aprobarea Programului 
Anual de acordare subvenții pentru 
proiecte culturale de interes public – 
local;

HOTĂRÂRE NR. 53/27.05.2021, cu 
privire la aprobarea amplasării unor 
plăci comemorative pe raza UAT 
Oraş Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 54/27.05.2021, cu 

Hotărârile Consiliului Local
privire la aprobarea documentației 
tehnico-economice pentru investiția 
„Extindere rețea de alimentare cu 
apă şi canalizare menajeră din str. 
Fagului, 

Oraş Sovata, județul Mureş”;
HOTĂRÂRE NR. 55/27.05.2021, 

privind aprobarea decontării chel-
tuielilor de deplasare a cadrelor di-
dactice din cadrul Şcolii Gimnaziale 
„S.Illyés Lajos” Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 56/ 27.05.2021, cu 
privire la aprobarea Documentației 
de atribuire pentru licitaţia publică 
deschisă cu strigare pentru ocuparea 
meselor, chioşcurilor şi a locurilor 
pentru comercializarea diferitelor 
produse din Piaţa de zi, din str. Prin-
cipală, nr. 215 şi Piața Băi;

HOTĂRÂRE NR. 57/27.05.2021, cu 
privire la stabilirea tarifelor de bază 
pentru spațiile cu altă destinație de-
cât locuințe ce aparțin domeniului 
public şi privat al Oraşului Sovata pe 
anul 2021;

HOTĂRÂRE NR. 58/27.05.2021, 
cu privire la aprobarea vânzării di-
recte a proprietății imobiliare – teren 
intravilan, situat în Sovata, str. Vultu-
rului, județul Mureş, înscrise în C.F. 
nr.56239 Sovata;

HOTĂRÂRE NR. 59/27.05.2021, 
cu privire la reglementarea circulației 
ATV-urilor în stațiunea turistică 
Sovata;

CENTRU DE VACCINARE SOVATA

S-a deschis centru de vaccinare şi la Sovata, în sala de sport a Gimnaziului Do-
mokos Kázmér (str. Principala nr. 28) unde puteți solicita vaccinarea împotriva 
COVID-19 de luni până duminică, de la 8 la 20, fără înregistrare în prealabil, cu 
prezentarea unei cărți de identitate valabile.

La centrul de vaccinare din Sovata imunizarea se efectueaza cu vaccinul John-
son & Johnson.

Puteti sa va înscrieti si pe pagina de web: https://vaccinare-covid.gov.ro/plat-
forma-programare/. 

Pentru mai multe informații sunați la 0762.254.292. Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950



4 aktuálisSzovátai Hírmondó, 206. szám 2021. június

Aszfaltozás
A tavasz folyamán az Őzike 

utcában, a Jánosmező utcában 
valamint a Kisbükk utcában 
végzett munkálatokkal befe-
jeződött annak a 13 utcának 
a korszerűsítésére kiírt pro-
jektnek a kivitelezése, amelyre 
finanszírozást uniós forrás-
ból nyert el városunk önkor-
mányzata. 

Mint írtuk már, a kisváros-
okat mostohán kezelték és 
kezelik azzal, hogy számukra 
nem tették lehetővé az unió 
vidékfejlesztésre szánt pénz-
ügyi forrásaihoz a hozzáfé-
rést, amelyből a falvak rendre 
valamennyi utcájukat aszfal-
tozhatták.  Végül a turisztikai 
tengelyen nyílt lehetőség erre, 
de kizárólag azokban az utcák-
ban, amelyekben valamilyen 
turisztikai vonatkozást tudott 
az önkormányzat bizonyítani.

Ezzel lejárt egy lehetőség, de 
az önkormányzat valameny-
nyi utca aszfaltozását tervezi, 
s ehhez a továbbiakban újabb 
lehetőségeket keres.

OLTÓKÖZPONT SZOVÁTÁN Megnyílt a szovátai oltóköz-
pont a 2-es iskola sportcsarno-
kában (Fő út, 28. szám), ahol 
előzetes regisztráció nélkül is, 
hétfőtől vasárnapig, reggel 8 és 
este 20 óra között igényelhetik 
a COVID-19 elleni védőoltást, 
érvényes személyi igazolvány 
felmutatásával.

A szovátai oltóközpontban a 
Johnson & Johnson vakciná-
val zajlik az immunizálás.

Előzetes regisztrációval is 
igényelhetik az oltóanyagot, a 
https://vaccinare-covid.gov.ro/
platforma-programare/ oldalon. 

Érdeklődni a 0762.254.292-
es teelfonszámon lehet. 
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A Szovátai Ifjúsági Tábort, a kiscsergedi Motor Ring pályát 
és a Marosvásárhelyen épülő, olimpiai méretű fedett uszodát 
tekintette meg Maros megyei látogatása során az Ifjúsági és 
Sportminiszter.

Novák Károly Eduárd tárcavezetőt május 28-án, pénteken reg-
gel fogadta Szovátán a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc 
és Szováta város polgármestere, Fülöp László. Az elöljárók a mi-
nisztérium alárendeltségébe tartozó, néhány éve felújított Ifjú-
sági Tábort tekintették meg elsőként. A találkozón Fülöp László 
polgármester kifejtette, szeretnénk, ha a tábori épületek is város 
tulajdonába kerülnének, a helyi önkormányzat pedig vállalja az 
ingatlan tatarozást, felújítását és további működtetését. Mivel a 
terület már a város tulajdonában van, 
megkönnyítené a tábor működtetést, ha 
az épületek is saját tulajdonba kerülnének, 
fejtette ki Fülöp László, polgármester. A 
továbbiakban ifjúsági táborként, sporto-
lóknak edzőtáborként, illetve turistáknak 
szálláshelyként szeretnék működtetni, 
tette hozzá a Maros Megyei Tanács elnö-
ke, Péter Ferenc. Ehhez kérik a miniszter 
közbenjárását. 

A Maros Megyei Tanács és a Román Au-
tósport Szövetség szeretné, ha bekerülne az 
országos sportstratégiába a tulajdonában 
levő Transilvania Motor Ring motorsport-
pálya, ahol országos és nemzetközi verse-
nyeket is lehet majd szervezni, a továbbiak-
ban pedig állandó helyszínként szerepeljen 
a versenynaptárban. Péter Ferenc tanácsel-
nök ismertette a projekttel kapcsolatos to-
vábbi terveket is. „A Mezőpanit községhez 

tartozó Csittszentivánon megépülő cross- és enduropályát szeret-
nénk összevonni a MotorRing pályával, motorsport-komlexumként 
működne a továbbiakban, ez pedig több pályázási és fejlesztési lehe-
tőséget jelentene”, részletezte a Maros Megyei Tanács elnöke. 

Péter Ferenc Marosvásárhelyen az olimpiai méretű fedett uszo-
dához kísérte el Novák Eduárd tárcavezetőt. „A remélhetőleg ha-
marosan átadásra kerülő uszoda, nem csak a sportolóknak adna 
lehetőséget az edzésre, hanem a gyerekeknek is lehetőségük len-
ne, hogy már egészen fiatalon elkezdhessék az úszás elsajátítását 
megfelelő körülmények között”, fejtette ki a találkozón Péter Fe-
renc. „Úgy vélem, a mai látogatás nem csak a megye ifjúsági-, és 
sportéletére lesz jó hatással, hanem régiónk turizmusának fellen-
dítése szempontjából is kulcsfontosságú. Köszönjük országunk 
első, és mindeddig egyetlen paralimpiai bajnokának, hogy mi-
niszteri tisztségében is fontosnak tartja Maros megye fejlődését!”, 
hangsúlyozta a Maros Megyei Tanács elnöke.  

Miniszteri látogatások Szovátán

Majdhogynem egymásnak adták a kilincset a szovátai 
önkormányzatnál a román kormány RMDSZ-es minisz-
terei az elmúlt hónap folyamán.

Május 14-én Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
terrel találkozott városunk elöljárója, akivel a Szováta pa-
tak városon átfolyó részén zajló patakmeder szabályozási 
munkálatokat tekintették meg. A 4,2 km-es szakaszon 
folyó beruházás során többek közt védőfalat építenek és 
megszilárdítják a partszakaszt, hogy esőzéskor megelőzzék 
a patak kiáradását. A beruházás összértéke 7.752.000 lej. 

Novák Károly Eduárd ifjúsági- és sportminiszter látoga-
tott Szovátára május 28-án, pénteken. A miniszter látoga-
tása során a tárca alárendeltségébe tartozó ifjúsági tábort 
látogatták meg a város polgármesterével és Péter Ferenc, 
megyei elnökkel.  

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája így ír róla:
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A jóga szó egyesülést és az összekpcsolódást jelent. Hindu 
eredetű testgyakorlási rendszer, gyakorlói önfegyelem és elmél-
kedés útján szellemileg megvalósult állapotba jutnak. A jóga 
szutra szerzője, Patandzsali 2500 évvel ezelőtt így határozza 
meg a jógát: „A jóga az elme tevékenységének elnyomása."

A 21. század mindennapjaiban a modern jóga arra törekszik, 
hogy az adott személy a meditáció és a különböző fizikai gya-
korlatok (ászanák) révén szellemi harmóniát érjen el. Aki jógá-
zik, az a testi és szellemi megerősödést is elérheti. A mozgásko-
ordinációt javítja, az akaraterőt edzi, valamint a koncentrációs 
képességet is fejleszti. 

Nagy Gabriella szovátai jógaoktató szerint azért jó jógázni, 
mert bárki, aki igényli az önmagával való foglalkozást, a belső 
béke megtalálását, ha azt szeretné, hogy a stresszes helyzetek-

ben egészséges maradjon, hogy a mentalitása  is pozitív legyen, 
akkor ezt a jóga segítségével mind ki tudja fejleszteni. 

Ez egy sport?
A jógát nem tekinthetjük sportnak, mivel több ezer éves rend-

szer. Az ászanák által a test valóban formásabbá válik, azonban 
emellett mentális és lelki edzettséget biztosít. Tény, hogy fizi-
kailag számos jó hatása van, de ha valaki csak azért kezdene el 
jógázni, hogy súlyt veszítsen, az rossz helyen tapogatózik. 

Hogyan kezdjük? 
Ahhoz, hogy ez a fajta meditáció megvalósuljon az alapelve-

ket is ismernünk kell. A gyakorlatok során a helyes légzésre kell 
mindenképpen odafigyelni, a jóga végzése során elengedhetet-
len a helyes testtartás, a megfelelő táplálkozás is ide tartozik, 
ami a mai világban általánosnak hangzik, de annál nehezebb 
kivitelezni. De alapelv a helyes relaxáció, amit sosem szabad 
kihagyni, mindemellett a pozitív gondolkodásra is szükségünk 
van. 

Azt tanácsolja a jógaoktató, hogy ne adjuk fel. 
„Én akkor kezdtem el jógázni, amikor a környezetemben jó-

gaórákat még nem tartottak. Internetről tanultam, gyakoroltam 
és minden héten egyszer feladtam.” – 
mondta Gabriella. 

Ép testben ép lélek?
A jógának számos jótékony hatása 

van az emberi szervezetre nézve, töb-
bek között az önimseretben is segít.

„A jóga az árnyoldalunkat, és a 
fényoldalunkat is megmutatja. Segít, 
hogy a kettőt összefonjuk és gyógyít-
suk, mert senki sem születik tökéle-
tesnek.”– foglamaz Gabriella. 

Az évek során sok olyan ember-
rel találkozott, akiknek a harag mi-
att máj vagy epe problémáik voltak. 
Akik gyerekkorban szülők általi sze-
retethiányban szenvedtek, azoknak 
gyakran szívproblémájuk, vagy aszt-
májuk van. 

„Minden betegségnek megvan a lel-
ki gyökere, ezt nagyon fontos tudato-
sítani és foglalkozni ezzel.” – mondta 
a jógaoktató. 

Érdemes a sztereotípiákat magunk 
körül lebontani, a világ dolgai felé 
nyitni. Foglalkozni önmagunkkal és 
az úgynevezett „én időt” kiterjeszte-
ni, semmi mással nem foglalkozni, 
csak jógázni. 

Farkas Júlia

Ép testben ép lélek: jóga a mindennapjainkban

Június 21-e a jóga nemzetközi világnapja. Mi erdélyi 
emberek mit tudunk a jógáról? Sztereotípiákat állítunk, 
és csak elképzeljük, ahogyan egy hindu pap a hegycsúcs 
tetején törökülésben meditál, vagy pedig nyitott elmé-
vel a tudnivalókat befogadjuk?
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• D-vitamin: az európai emberek többsége nem olyan 
helyen él, ahol a D-vitamin szükségletet a naptól egész év-
ben megkaphatja. Az alacsony D-vitamin szint az emberi 
szervezetben a felső légúti megbetegedések fokozott kocká-
zatával jár. Az egészséges felnőtteknek folyamatosan szept-
embertől-áprilisig legalább 1500-2000 Nemzetközi Egység 
(NE) D-vitamin szedése javallott. 

• C-vitamin: ki ne hallott volna a C-vitaminról, vagy 
Szent-Györgyi Albertről, aki kifejlesztette. A Nobel-díjas 
kutató 92 éves koráig szellemileg és fizikailag is egészséges 
volt. Ha ez az adat az olvasót nem győzi meg, akkor itt van 
néhány tény a C-vitaminról. Az immunrendszert jelentő-
sen befolyásolja, egyfajta alappillére az egészségnek. Az im-
munsejtek működését támogatja, a fertőzések elleni véde-
kezést javítja. A C-vitamin felső határa kétezer milligramm. 

• Cink: a gyulladásos reakcióban fontos szerepet játszik. 
Az ásványi anyag hiánya a szervezetben a fertőzések esélyét, 
megbetegedések esélyét, illetve a tüdőgyulladás előfordu-
lását is növeli. Felnőttek esetében napi használata mindad-
dig biztonságos, amíg a napi adag a negyven milligrammot 
nem haladja meg. 

• B-vitamin komplex: az idegrendszer működését támo-

gatják, a depresszió és a szorongás enyhítésében hasznosak, 
hozzájárulnak a fáradtság csökkentéséhez, a bőr és haj szép-
ségének fenntartásában segítenek. A B-vitaminok együtte-
sen az energiatermelésért felelnek. 

• Magnézium: az immunrendszer gyengülés hátterében sok-
szor a stresszhelyzetek állnak. A magnézium vitamin hiánya 
hosszútávon a szívbetegség és cukorbetegség előfordulását fo-
kozhatja. A magnéziumhiányos szervezet tünetei közé az izom-
görcs, idegesség, fáradékonyság tartozik. Nőknek napi három-
száz milligramm, férfiaknak négyszáz milligramm javallott.  

• Szelén: ha ez a vitamin jelen van a szervezetben, akkor 
a kórokozókkal szembeni védekezés sokkal hatékonyabban 
zajlik. Bizonyítottan segít csökkenteni a rákos megbetege-
dések kialakulását. A szelénhiány okozhat általános fára-
dékonyságot. Egészséges felnőttek esetében a napi ajánlott 
mennyiség az 55 mikrogramm.

Természetesen ezek a vitaminok táplálék kiegészítők sze-
dése előtt érdemes a szakorvos véleményét kikérni, főleg 
akkor, ha valami krónikus betegség áll fent. A vitaminok 
számos betegség megelőzésére alkalmasak, most csak az im-
munerősítő hatására tértünk ki. 

Farkas Júlia.

Manapság fontos odafigyelnünk étkezésünk mellett arra 
is, hogy milyen táplálékkiegészítőket szedünk, mivel az éte-
lekben nem található meg az a mennyiségű vitamin, amire a 
szervezetnek szüksége van. Ha bemegyünk egy gyógyszer-

Immunerősítő táplálékkiegészítők

tárba, hajlamosak vagyunk elveszni a fogalmak között. De 
melyek azok a vitaminok, amikre oda kell figyelnünk?

Immunerősítő sorozatunk a végéhez ért, utolsóként a táp-
lálékkiegészítőket vesszük nagyító alá! 
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Kedves, végzős diákok!
Gyorsan elteltek az évek, igaz?
Tartalmas, élményekkel teli négy év áll a hátatok mögött, 

ami alatt sokat tanultatok, fejlődtetek, felnőttetek. Búcsút 
mondtok nem csak az iskolának, de sok olyan emléknek, 
amiket legszívesebben újra átélnétek. Emlékek, amiket 10 
év múlva is ugyanolyan izgalommal idéztek fel. Ugyanakkor 
nincs okotok a szomorkodásra, mert egy olyan csodálatos, 

SZISZ - szenések

KICSENGETÉS 2021
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élménydús időszak áll előttetek, ami elsőre ijesztő lehet, de ké-
sőbb rájösztök, nem is olyan nehéz „felnőttnek” lenni.

Most azonban a számotokra eddigi legnagyobb megpróbálta-
tás előtt álltok. Mi tudjuk, hogy beleadtok mindent és remekel-
ni fogtok! Ne feledjétek, bármekkora akadály kerül utatokba, 
sosem lesztek egyedül! Az ifjúsági szervezettel mindig rendel-
kezésetekre állunk, mert hisszük, közösen bármire képesek va-
gyunk.

A mai nap rólatok szól, használjátok ki. Ne gondoljatok 
az érettségire, felvételire, csak arra, hogy ez a Ti napotok. 
Bulizzatok, érezzétek jól magatok, hisz ez az egyetlen ilyen 
nap az életetek során.

Sok sikert kívánunk a továbbiakban!

Sz.I.Sz

Fotó: Portik Antal
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Fogfájástól ingerülten lépdeltem a napsütötte lépcső egyik szegletéből a másikig. A 
váróterem ajtaja továbbra is zárva van. Nem elég, hogy heteket vártam az időpontra, 
még meg is várattatják az embert, mintha nekem aztán rengeteg időm lenne. Közben 
néhány elhaladó embert figyelem. Kislány fagyival a kezében. Virágos ruhácskája 
meglibben a forró szellőtől, fonott copfjai úgy himbálóznak, mint valami inga karjai, 
verdesik apró fülecskéit. Anyja szorosan fogja kis kezét. Ne szaladj, sok az autó. De 
sem az autók, sem az anyuka nem tudja visszaszorítani a gyermek tiszta örömét, 
továbbra is egyik lábáról a másikra ugrál, olvadt fagyija ráfolyik az ostyát markoló 
ujjaira, színes cseppeket hagyva maguk után a járdán. 

–  Közbejött egy halaszthatatlan eset és csúszás van. Vissza tudnál jönni egy óra 
múlva? – A nővér sietősen szólt ki a résznyire nyitott ajtón. Bár a kérdésnek egyetlen 
válasza volt, azért én rábólintottam. Nagyszerű. Rosszkedvem egyre fokozódott, a 
frusztrációm többé már nem tudtam leplezni. Nem is akartam. A Nap onnantól az 
ellenségemmé vált, még forróban, és fullasztóbban sütött, mint azelőtt. Innen húsz 
perc a séta hazáig, aztán húsz vissza. Határozottan nem az a hétfő, amire szívesen 
visszaemlékezik az ember. 

A rejtélyes ajtó ismét bezárult, és én lassan indultam le a lépcsőn. Egyenként szed-
tem a fokokat, igyekeztem lenyugodni. Semmi gond, bárkivel elfordul. Csak ez az 
átkozott fogfájás ne lenne. 

A cipőim néztem, ahogy egyiket a másik után. Szépen, lassan. Már épp belefeled-
keztem a terápiás lépcsőzésbe (rengeteg fok van ám egy lépcsőn), amikor egy pár 
siető láb szaladt le mellettem. A bézs lábbelin még rajta volt a kék egészégügyi nejlon 
védőfelszerelés. Kockás inges barátom roppant mulatságosnak tűnt, ahogy rohan 
bennük valahová. Ugyanabba az irányba indultunk el, mögötte lépkedtem, egy idő 
azonban kissé kellemetlen lett a mulatság. 

–  Elnézést. Nem sértés, mert lehet szándékosan, de magán hagyta a kék bugyikat. 
A férfi megfordult, és jóízű nevetésben tört ki. Nem jött zavarba, nem kapta le 

gyorsan az említett darabokat, egyszerűen csak nevetett saját magán. Hirtelen any-
nyira természetellenesnek tűnt a helyzet, hogy nekem is nevetnem kellett. Ekkor 
kezet nyújtott, bemutatkoztunk egymásnak. Bár a neve első hallásra ismerős volt, 
nem igazán tudtam hová tenni. Folytattuk utunk továbbra is ugyanabban az irány-
ban. A tapintatlanság biztonságos határai mögött állva, enyhén érdeklődtünk a má-
sik kilétéről. Nem osztottunk meg semmi személyeset magunkról, ám egy elejtett 
mondatban megjegyezte, hogy ő író. Ezen szintén nevetnem kellett. Nem azért, mert 
mulatságosnak találtam, egyszerűen csak túl szkeptikus vagyok a magukat íróknak 
nevező emberek felé. 

Kislányos zavaromban, az első dolog, amit a felbukó nevetésem után hozzá tudtam 
fűzni, egy sértés volt. Illetve, nem sértésnek szánt kijelentés, csak félreérthetetlen 
piszkálódás.

– Én úgy hiszem, többet ér egy jó olvasó a középszerű írónál. 
Meglepetésemre, a férfi elmosolyodott, és megismételte a nevét, majd arra kért, ad-

jak egy esélyt a középszerűségnek. Ekkor szerencsére elváltak útjaink, hiszen nagyon 
rosszul kezdtem érezni magam a megjegyzés miatt. Amint hazaértem, rákerestem, 
hogy ki is lehet ez az ember. Bár kilétét anonimitásban őrizném, bevallom, roppant 
távol esik írásművészete a középszerűségtől. Ha netán összefutnátok egy kockás in-
ges férfival, egészségügyi védőfelszerelésben, legyetek nagyon óvatosak, sosem tud-
hatjátok kivel sodort össze az élet.

Úton visszafelé a fogászatra követtem a fagylaltcseppeket a járdán. Mindet ellepték 
a hangyák.  

Kelemen Irénke

Találkozások
Egy olyan rohanó vi-

lágban élünk manapság, 
hogy úgy érezzük, fit-
tek vagyunk már csak 
akkor is, ha éppen nem 
alszunk. Sajnos a koro-
navírus jelenléte miatt 
korlátozódtak a mozgáste-
vékenységek, az emberek 
hozzászoktak ahhoz, hogy 
tennivalójukat a négy fal 
között végzik. A gyerekek 
is sok ideig a számítógép 
előtt töltötték az idejüket, 
mivel a tanítás számukra 
online zajlott. Ez egyér-
telmű, hogy hosszútávon 
nem egészséges, főleg ha 
nem figyel az ember arra, 
hogy fitt maradjon.

Általánosságban el-
mondható, hogy a moz-
gásszervi gondokra a moz-
gás a megoldás, de nem 
mindegy, hogy hogyan 
mozgunk. A gyógytor-
na erre kiváló lehetőség, 
amely a fizioterápia részét 
képező tevékenység; erről 
beszélgettünk Pál Beáta 
gyógytornásszal, aki már 
évek óta a gyógytornával 
foglalkozik.

„Gyógytorna szakon vé-
geztem, Kolozsváron. Ha 
jól belegondolok, akkor 
más lassan 10 éve, hogy 
végeztem. A mesterit táv-
oktatásban folytattam és 
mellette már próbáltam 
kint praktizálni, gyakorol-
ni. Ezelőtt hét évvel volt 
nagyjából az első kisma-
ma csoportom. Volt egy 
felkérésem, a baráti tár-
saságban nagyon sokan 
kisbabát vártak és Vásár-
helyen találtak lehetőséget 
kismama tornára. De ugye 
pocakkal utazni plusz idő, 
plusz költség, tehát mace-
rás. Megkérdezték, hogy 
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jelenik meg az, hogy a vállak elő-
re esnek, meggörbül a hát, és ez 
már simán a belső szervek műkö-
dését nagyban befolyásolja, pél-
dául a tüdőt. Ha mind ilyen apró 
részletekbe belemegyünk, akkor 
észrevehető, hogy egy kisebb do-
log befolyásol sok mindent.”

Beáta egy három éves kislány 
édesanyja. Anyaként fontosnak 
tartja, hogy gyermeke önállóan 
mozogjon, minél kevesebb kül-
ső beavatkozással: „A mozgás 
részéről azt kell mondjam, hogy 
igazából nem is kellett nagyon be-
avatkoznom. Próbáltam minden-
re odafigyelni, vagy megnézni, 
hogy ő hogyan és mit csinál. Azt 
gondolom, hogy az a legnagyobb 
segítség egy gyereknek a moz-
gásfejlődésben, ha inkább külső 
megfigyelők vagyunk. Fontos 
tudjuk, hogy mire kell oda figyel-

ni. Nagyon sok gyerek van, hogy úgymond ki vannak szolgálva; 
oda van adva a kezükbe minden, nincs motivációjuk. Például 
egy játékot, ha picit messzebb teszünk, legyen neki motivációja, 
hogy szépen oda valahogy eljusson, és a mozgássémákat behoz-
za. Ha kimarad a mászás, akkor tudományosan bebizonyított, 
hogy a későbbiekben tanulási nehézségek adódnak. Sokan azt 
hiszik, hogy ez hülyeség. Mindig el szoktam magyarázni az 
anyukáknak, hogy úgy képzeljük el a kicsi gyereknek az agyát 
és a testét, mint egy térkép: vannak rajta pici apró pontocskák, 
nagyon sok. Mindenkinek minden ponttal való összeköttetés 
által alakul ki a térképháló, a mozgásséma. Az agy indítja az 
impulzusokat, ő mondja, hogy mit merre, és az izmok ezáltal 
mozognak. Kinek minél behálózottabb ez a térképe, minél több 
sémája van, annál ügyesebben tud ehhez a későbbiekben hoz-
zányúlni. Mi kell a mászáshoz? Mászáshoz kell a koordináció. 
Ellentétes kéz-lábmozgás, izom-finommotorika. Mit csinálsz, 
mikor tanulsz? Le vagy ülve és koncentrálsz. Egy dologra kell fi-
gyelned, ezért is van, hogy nagyon sok a figyelemzavaros. Nincs 
meg bennük az, amihez vissza tudnának nyúlni. Más okokból 
is adódhatnak ilyen problémák, de már a mozgással nagyon 
sok mindent ki lehet küszöbölni.”

A rendszeres torna, testedzés egy esszenciális tényező egy 
civilizált ember életében. Elmulasztásával szabad utat kapnak 
a mozgás- és oxigénhiányból, egyoldalú terhelésből, például 
ülőmunkából adódó elváltozások betegségek. Fontos, hogy 
egészségünket megőrizzük. „Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem 
futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: 
mozogj” (Ifj. dr. Martin Luther King)

Kintzel Anna

A mozgás több mint gyógyszer Beszélgetés Pál Beátával

nincs-e kedvem kismama tornát tar-
tani. Igent mondtam. Vásárhelyen egy 
oktatónál voltam, és az ő segítségét 
kértem, hogy mégis honnan induljak 
ki. Ugye a gyógytorna nagyon tág fo-
galom, sok mindent magába foglal. Ha 
valaki akar specializálódni a gyógy-
tornán belül, az fejleszti magát tovább. 
Lehet ez kismama téren, vagy a gye-
rekek terén. Nagyon jó volt, most már 
hat évesek azok a gyerekek, akiknek az 
anyukájuk jöttek kismama tornára. 
Ez tartalmazott elméleti részt is, hogy 
maga a szülés hogyan működik, mire 
számítsanak.” – Mesélte Beáta

Ez után arról beszélt, hogy fiatal 
kora óta szeret mozogni: „Több, mint 
12 évet táncoltam. Én úgy gondolom, 
hogy ezért is állt ennyire közel hoz-
zám a mozgás. Nem tudtam magamat 
elképzelni mondjuk egy irodában, 
vagy egy nagyon zárt térben. Nagyon 
szerettem, és nagyon nehezen tudtam 
ezt elengedni a táncolást. Az egyetem mellett egy igazán sűrű 
programba próbáltam beszúrni azt, hogy elmentem egy tánc-
iskolába, hogy kicsit táncoljak. Persze ezt az évek során elen-
gedtem, ez nagyon sok időt felvett volna.”

Beáta megosztotta velünk tapasztalatait, hogy az emberek 
hogyan viszonyultak a gyógytornához Szovátán: „Ha vissza-
nézek ezelőtt 10 évre, a gyógytorna nem volt elég tiszta, hogy 
mi is valójában. Nagyon sokan a masszázzsal asszociálják, pe-
dig a neve is mutatja az irányt. Tartalmaz persze masszázst is, 
mivel ha egy komolyabb probléma van, akkor első az izmoknak 
a fellazítása. Nem nagyon tudták, hogy miről van szó. Sajnos 
a mai felgyorsult világban azt tapasztalom, hogy ugye minden 
csak egy kattintás, bevesszük a gyógyszert, eltelt a 20 perc, vár-
juk a hatását. Picit így voltak az emberek, most azért érzem 
már a változást.” Továbbá elmondta, hogy a gyógytorna nem 
egy rövidtávú gyógyulási módszer: „Azt szeretnék az emberek, 
hogy az első két alkalommal már változás történjen. De mindig 
elmondom az elején, hogy ez egy kitartó, közös munka. Nem 
csak rajtam áll, hanem azon is, aki akar gyógyulni.”

A gyógytorna nem feltétlenül csak gyógyítja a problémákat, 
de meg is előzheti azokat. Beáta szerint „Igazából a gyógy-
tornában is a megelőzés volna a legfontosabb. Ha csinálsz egy 
általános gerinctornát, akkor nagyon sok mindent meg tudsz 
előzni. És szerintem ez a legfontosabb. Ezért van az, hogy már 
kismamákkal tornászunk. A kisbaba megszületik, akkor már 
azt is tornásztatjuk. Iskola előtt megint. Serdülő korban szin-
tén, a hormonok hatásán a hirtelen növekedés nagyon gyakori-
an előfordul. Megnyúlnak az izmok, a tartószalagok, és hogyha 
az izom nem elég erős, akkor nem tudja magát tartani. Akkor 
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Hogyha gyakran sakkozom, szuper erőm megkapom…
…ezt a kis mondókát 

használva mottóul, indí-
tottuk el az ,, S. Illyés La-
jos” Általános Iskolához 
tartozó 3-as Óvodában, 
valamint a 2-es Számú 
Napköziotthon waldorf 
csoportjában a ,,Sakkját-
szótér Programot”, iktat-
tuk be heti egyszer óvo-
dai foglalkozásaink közé.

Az ötlet, onnan jött, 
hogy három szovátai 
óvónőnek alkalma volt 
részt venni egy tovább-
képzésen, ahol megis-

merhettük, és betekintést nyerhettünk a Polgár Judit által meg-
álmodott, és létrehozott ,,Sakkjátszótér Programba”. Nemcsak 
továbbképzésen vettünk részt, hanem a Polgár Judit által létre-
hozott alapítvány, és a magyar állam jóvoltából az a szerencse 
ért minket, hogy megkaptuk a programban nélkülözhetetlen 
eszközöket is, ami nem kis befektetést jelent, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy máris gyakorlatba ültetjük a tanultakat.

 Az eszközkészlet, nagyon különleges,  magába foglal egy óri-
ás sakkszőnyeget, óriás sakkbábokat, egy világos és sötét szett 
babzsákot, amelyen a különbözó sakkfigurák képei láthatók, 
kicsi sakkfelszerelést, egy óriási sakkpalota posztert, valamint 
módszertani segédanyagokat, ami hozzásegít a program minél 
hatékonyabb gyakorlatba ültetéséhez, módszertani tanácsokat 
nyújt az eszközök használatához.

Mindannyian akik részt vettünk a képzésen úgy gondoljuk, 
hogy ez a program egy kincsesbánya, ami a kisgyerekek fejlesz-
tési lehetőségeit illeti. 

Célja nemcsak az, hogy a kisgyerekek megtanuljanak sakkoz-
ni, ez inkább egy mellékhatás, hanem az, hogy a program segít-
ségével  fejlődjön a kisgyerekek figyelme, koncentrációs képes-
sége, ami napjaink elég nagy kihívása. Nem mellékesen fejlődik 

a gyerekek kreatív- és stratégiai gondolkodása, problémameg-
oldó képessége, szem- kéz koordinációja, bővül szókincse, szö-
vegértési és szövegalkotási képessége, valamint megalapozód-
nak a matematikai képességek, nagy mértékben hozzájárul a 
számfogalom megalapozásához.

A heti rendszerességgel szervezett foglalkozások keretén belül 
megismerkedtünk a Sakkpalota meséjével, amelyből megtudtuk, 
hogy a sakkpalotában lakó királynak és királynőnek iker gyer-
mekei születtek, Rubin és Stein. Rubin tejfölszőke, Stein pedig 
koromfekete volt. Mivel a király nem tudta eldönteni kinek adja 
országát, ezért a két fiú állandóan versenyzett egymással, míg vé-
gül mindketten saját hadsereget toboroztak maguknak, sötét és 
világos hadsereget. Rubin a sakkpalotában maradt, Stein pedig 
elvonult az ország másik végébe és ott megépítette saját palotáját.

Az ütközet napján felsorakoztatták hadseregüket és harcra kel-
tek, de egyiknek sem sikerült legyőzni a másikat. Aztán támadt 
egy ötletük, megkérték az asztalosmestert faragja ki a seregeket 
fából, a csatamező pedig a 64 mezőre osztott fekete- fehér tábla 
lett. Ezt a játékot nevezték sakknak. Az öreg király pedig szétosz-
totta országát két fia között, hogy ne kelljen versengjenek egy-
mással, de erre a két fiú már úgy megszerette a sakkot, hogy azóta 
is játszik. Mivel a történetnek híre ment azóta sakkozik a világ. 

A mesekeret közel hozza a kisgyerekek szívéhez a szereplőket. 
Rögtön megszerették, és izgalommal, lelkesen várták a követ-
kező meséket, amelyek által egyenként megismerhettük a sakk-
palota lakóit, megtudhattuk, hogy melyiknek milyen színű az 
ünneplőruhája, lovagi tornán vettünk részt. 

Különböző kis- és nagymozgásokat fejlesztő gyakorlatokkal fű-
szerezzük a foglalkozásokat, amelyek egy egy sakkfigura lépéseihez 
kötődnek. A térbeli viszonyokat, térbeli tájékozódást szinte észrevét-
lenül sajátítják el a gyerekek. Kedves kis mondókák, mesék segtik 
a bábok megismerését, a lépések gyakorlását. A program legnagyobb 
pozitívuma, hogy élményszerűvé teszi az óvodások számára a tanulást. 

Mivel nagyon nagy sikernek örvendett az újdonság erejével 
ható program, ezért a jövőben is folytatni fogjuk, abban bízva, 
hogy egy sakkjátékot szerető, és iránta érdeklődő generáció fog 
kinőni a kezeink közül.                                     Fülöp Andrea óvónő
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Égi tűz pirosban
 Be jó, hogy hazajöttünk. Gyalog, lóháton, drótszamáron. Hí-

vott a haza. A vér. A testvériség. Hiszen egy anyának vagyunk 
gyermekei. És Mária honn van. Somlyón otthon van. Mi is hoz-
zá érünk haza. Ha kell, a hatóságok létszámcsökkentő ötletei 
ellenére is – még egyszer egy annyian. Hiszen ha nekik negy-
venezer a felső határ, nekünk van ahonnan rádupláznunk.

Be jó, hogy ehhez nem kell kampány, mint az oltáshoz. Csak 
meghallani az égi hívó szót onnan belülről. Csak engedni a szent 
hely vonzásának. Csak engedni a Lélek beárnyékoló erejének. 
Mert az ő beárnyékolása nem hiány, hanem többlet. Az Isten át-
lelkesítő erejével való „lefödöttség”. Akkor vehetjük az égi jelet, 
mely átcikázik kicsik és nagyok, fiatalok és öregek, falusiak és 
városiak szívén, és megérinti, megbabonázza, „átfesti” lelki ereit.

Jó volt érezni ezt a százezres tömeget áhítatban, csendben, 
imádságos alázatban. Hogy ország-világ, hatóságok és kíván-
csiskodók, világhálós rajongók és otthonülő, puhány bátor-
talanok szeme láttára képviselte az Istenbe vetett hit erejét, a 
nép élni akarását. Lelkigyakorlat volt ez a javából, tele biztató 
üzenettel, felhívással, lüktetéssel. Hiszen akik elindulnak a za-
rándokútra, hozzáadott értéket képviselnek. Mutatják az utat a 
többieknek is. Akik még nem értek haza, akik még úton van-
nak, csak éppen a másik irányba, és még nem tértek meg.

Akik eljöttek Csíksomlyóra azok felerősítik egyházunk hit- és 
nemzetmegtartó erejét, hiszen csak az Istenbe kapaszkodás segít át 
minden testi-lelki, egyéni és közösségi hullámvölgyön. Mint a bú-
vár, aki lejárt a víz mélyébe és felhozta a belé ejtett kincset, majd föl-
bukkanva fölmutatja, íme, itt van… Ilyenkor egymás jelenlétéből, 
imájából, énekéből is erőre kapunk, mert a Láthatatlan Lélek szórja 
tüzes nyelveit és általa megtáltosodunk. Felbuzog a vér az ereinkben, 
tűz gyúl a szívünkben, és mint patakocskák eső után, „összefolyik” 
szeretetünk, hitünk a közösbe, egyesül egy nagy folyamba, tengernyi 
mélységgé dagad, amelynek nem tud földi erő ellenállni.

Mekkora ereje van a közösségi imának. Ilyenkor látszik meg. Ezt 
már „pogány” szinten is ezrek tapasztalják egy koncert közönsé-
geként, vagy egy mérkőzés alatt. Hát, amikor százezer magyar-
székely-katolikus-hívő döbbent csendben vagy mennyei hangor-
kánban dicsőíti az Urat, s köszönti a Szűzanyát. Isten azokra küldi 
Lelkét, akik befogadják, akik ráhangolódtak és hagyják, hogy átjár-
ja életüket. Mint a kászoni tejbegyűjtőnél, ahol a déli harangszóra, 
külső beavatkozás nélkül mindenki egyszerre imába kezd. Napi 
rendszerességgel. Vagy mint a Gyimes-völgyi, „szerbe járó” gazdák 
hétköznapjaiban, akik Pünkösdtől Szent Andrásig, annyi napra, 
ahány tehenük van, magukra vállalják a többi gazda jószágát, el-
látják, gondoskodva a másikról, áldozatot hozva a közösségért, és 
ilyenkor a vasárnapi szentmisét a természet oltáránál élik át.

Mert a többiek imája és az ő szeretetszolgálata felhasítja az egeket.
Jó lenne, ha a Pünkösdi Lélek minket is munkába állítana, 

hogy vállaljunk felelősséget egymásért, közösségeinkért. Hogy 
megbecsüljük kapott értékeinket, a Lélek ajándékait. Egyik plé-
bánián hallottam, hogy a helyi plébános már hat éve elhunyt, 
templomot és közösséget is épített, de még senki nem monda-
tott érte szentmisét… Pedig Boldogemlékű Márton Áron, nagy 
püspökünk, népének nagy zeneművét már megalkotta, a kottát 
lefektette. Most már csak éppen játszani kellene belőle.

Sebestyén Péter

Ezt a hosszúfarkú, aprótermetű cinegefélét már ez-
előtt negyven évvel láttam szeptember végén; csapato-
san szálltak a Cseresznyéshegy aljában. Őszi, levélröpí-
tő szél kóborolt a csertölgyek, bokrok között, és ezek a 
könnyű kis madarak halk, finom hangon beszélgettek 
egymással, mintha a tovatűnt nyarat siratták volna. 
Megvizsgálták a tölgyfák ágait, apró bogarakat, legye-
ket csíptek fel pici csőrükkel. A következő években 
újra láttam megvillanni a világos-szürke, barnás tollú 
őszapókat más-más erdőkben és bokros hegyoldala-
kon. Az utóbbi négy évben minden ősz novemberében 
láttam őket Szováta patakjai mentén égerfáról égerfára 
szállni.

Ezen a tavaszon, április végén a háztömbünk melletti 
diófára szálltak, és szétnéztek, hol lehetne eleséget ta-
lálni.

A testük, farok nélkül csak hat centi, de a 7-8 centis 
farok miatt nagyobbnak látszanak.

Tollruhájukon fehér, fekete és rózsaszín foltok, árnya-
latok figyelhetők meg.

A vékony ágakon, bokrokon, ügyesen tornásznak.
Hívó hangjuk „ti-ti-ti” „szi-szi-szi” „zizirri”.
Otthon érzik magukat Európában, Észak-Ázsiában, 

Dél-Szibériában, Kínában és Japánban.
Zárt fészkét a fatörzs és csonka faág közé, lehajló faág-

ra vagy bokorra építi. Mohával és zuzmóval gondosan 
letakarja, még az erdész sem veszi észre. A fészkén csak 
kicsi bejáró nyílást hagy.

Már friss, zöld levelek koronázzák az erdőket, az ősz-
apók is megépítették fészküket. A tojó egyedül költi ki a 
tojásokat, de a kicsik etetését mindkét szülő végzi.

Márton Béla

Őszapó a közeli diófán
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  Testvérpár a küzdőtéren
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A birkózás az egyik leg-
ismertebb küzdősport, 
amely az ókori olimpiák 
óta népszerű. A két ver-
senyző közötti vetélkedés 
során nem szabad többek 
között ütni, csupán kü-
lönböző fogásokkal, az el-
lenfél testrészeinek meg-
ragadásával lehet elérni a 
győzelmet. 

A birkózás városunkban 
nem gyakran és sokak ál-
tal űzött sport. Azonban 
egy szovátai testvérpár, 
Kaffai Kriszta és Botond 
már kisgyerek koruk óta 
versenyszinten birkóznak 
és az évek során számos 
jó eredményt értek el.

A sport elkezdésének 
kezdeti ötlete édesapjuk-
tól származott, aki szin-
tén birkózott korábban. 
Amikor értesült arról, 
hogy Korondon birkó-
zó csapat létesült elvitte 
Botondot az első edzés-
re. Ezt követően az edző 
Krisztának is lehetőséget 
adott a sport kipróbálásá-
ra és mindketten elkezd-
tek ragaszkodni a birkó-
záshoz. Az edzések és felkészülések után kisebb versenyeken 
vettek részt a szüleik teljes körű támogatásával, akik naponta 
edzésekre vitték őket. 

A testvérek elmondása szerint gyerekkorban, még nem any-
nyira nehéz a felkészülés egy-egy versenyre. Ugyanakkor a ser-
dülőkor kezdetével, a magasabb szintek elérésével jóval több 
munka és gyakorlás szükséges. Folyamatosan fejleszteni kell 
az állóképességet, kondíciót és technikákat, ráadásul a verse-
nyekre szükséges elérni és megtartani azt a testtömeget, amit 
az adott kategória igényel. Továbbá nem egyszerű a sportban és 
iskolában való teljesítést összehangolni, de véleményük szerint 
a rendszeres sport annyi erőt és motivációt ad, hogy mindkét 
területen egyaránt tudnak teljesíteni.

A nyolcadik osztály elvégzésével a testvérek elhagyták a ko-
rondi csapatot. Botond a székelyudvarhelyi sportiskolában, 
míg Kriszta a szovátai líceumban folytatta tanulmányait. Jelen-
leg mindketten a székelyudvarhelyi sportiskola keretein belül 
birkóznak, annyi különbséggel, hogy Kriszta szülei segítségé-
vel Szovátáról jár az edzésekre. Székelyudvarhelyen heti 6 al-

kalommal edzenek míg, 
ha a román válogatottnál 
tartózkodnak, hetente 11 
alkalommal. Ezek mellett 
Marosvásárhelyre is jár-
nak edzésekre, valamint 
egyénileg is erősítik álló-
képességüket erőgyakor-
latokkal és szaladással. 
Abban az esetben, amikor 
együtt eddzenek, Botond 
kizárólag fiúkkal, míg 
Kriszta lányokkal és fiúk-
kal egyaránt gyakorol.

Az elmúlt évek során 
nagyon sok versenyen 
részt vettek. Az emlék- és 
kvalifikációs versenyek 
mellett, több komoly 
szintű országos és nem-
zetközi bajnokságon mu-
tatták meg tehetségüket. 
A versenyek típusától 
függetlenül minden ér-
mükre egyformán büsz-
kék, mivel az összesért 
lényegesen megdolgoz-
tak. Botond amíg magyar 
válogatott volt, kategóriá-
jában három alkalommal 
lett országos bajnok és 
így három Európa Baj-
nokságon vehetett részt. 

Jelenleg kényszerpihenőn van, mert a konstancai kvalifikációs 
verseny döntőjében lesérült.

Kriszta megnyerte a Román Kupát és májusban a Kadett 
(U17) nemzetközi versenyt, ezáltal kijutva a júniusi Európa 
Bajnokságra, amit Bulgáriában rendeznek meg.  A bajnokságra 
való felkészülést május végétől Bukarestben folytatja, a román 
válogatottal. 

Annak ellenére, hogy a társadalom szemében a birkózás ne-
héznek tűnik a női versenyzőkre nézve, Kriszta számára egy 
nagyon szép sport, amit testvéréhez hasonlóan nagyon meg-
szeretett. 

Mindketten hálásak szüleiknek, hogy anyagilag és lelkileg a 
kezdetektől támogatják őket. Elmondásuk szerint nincs köztük 
rivalizálás, mindig örülnek egymás sikereinek. Az edzéseken és 
versenyeken kölcsönösen támogatják és biztatják egymást. A 
testvérpár célja a jövőre nézve az, hogy sérülésektől mentesen 
minél jobb eredményeket érjenek el.

Hajdu Róbert
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Taekwondo
A Szovátai sportklub keretében a 

Taekwondo W.T. szakág sportolói 
ez év tavaszán Máté Miklós 5 danos 
vezetőedző és Kiss István 3 danos 
oktató felkészítésével 3 rom Nem-
zetközi Virtuális formagyakorlat 
versenyen vettek részt Dél-Ameri-
kában.

Kolumbia, március 13-14. 
Eredmények: 
- Szabó Olívia – 1. helyezés (10-11 

évesek kategóriájában),
- Dósa Benedek – 3. helyezés (10-

11 évesek kategóriájában),
- Máté Botond  – 6. helyezés (15-

17 évesek kategóriájában),
- Szőcs Anasztázia – 7. helyezés (15-

17 évesek kategóriájában),
- Máté Miklós – 3. helyezés (51-60 

évesek kategóriájában),

La Fuerza del Poomsae, Venezu-
ela, március 27.

Eredmények:
Egyéniben:
- Szabó Olívia – 2. helyezés (10-11 

évesek kategóriájában),
- Dósa Benedek – 1. helyezés (10-

11 évesek kategóriájában),
- Máté Botond – 3. helyezés (15-

17 évesek kategóriájában),
- Szőcs Anasztázia – 2. helyezés (15-

17 évesek kategóriájában),
- Máté Miklós – 3. helyezés (51-60 

évesek kategóriájában),
Párosban:
- Szabó Olívia-Dósa Benedek  – 1. 

helyezés (12-14 évesek kategóriájá-
ban),

 - Szőcs Anasztázia-Máté Botond 
– 2. helyezés (18-30 évesek kategó-
riájában),

 
Copa Dugue, Peru, április 17.
Eredmények: 
- Simon Rusu Ştefania – 1. helyezés 

(7-11 évesek kategóriájában),
- Teodora Maria Man – 2. helyezés (7-11 évesek kategóriájában),
- Pop Maria Julia – 3. helyezés (7-11 évesek kategóriájában),
- Szabó Olívia – 2. helyezés (10-11 évesek kategóriájában),
- Dósa Benedek – 3. helyezés (10-11 évesek kategóriájában),
- Pica Maria Isabela – 3. helyezés (12-14 évesek kategóriájában),

- Máté Botond – 4. helyezés (15-17 évesek kategóriájában),
- Szőcs Anasztázia – 3. helyezés (15-17 évesek kategóriájában),
- Máté Miklós – 1. helyezés (51-60 évesek kategóriájában),

Köszönjük az Önkormányzat támogatását és a szülök bizalmát! 
Máté Miklós
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– Drágám, szeretnél egy-
szer egy hatalmas, kék, sok-
sok lóerős kocsiban utazni, 
amelyet nem kell vezetni,  
csak beülni hátul, mert so-
főr ül a volán mögött?

– Igen, ez valóban nagy-
szerű lenne!

– (folytatás a Poén 1-ben 
és Poén 2-ben)
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: – HÁT AKKOR NEM KERESEM TOVÁBB A RÁGÓGUMIMAT.


