Szovátai Hírmondó
Önkormányzati tájékoztató

XXI. évf. 218. szám 2022. június

Terepasztalon a fürdőtelep

Rohammunkával végzett felújítási munkálatok befejeztével, egy nappal a Medve-tó
147. születésnapja előtt, május 26-án adta át
a fürdőtelepi Petőfi park új létesítményeit
Szováta Város önkormányzata.

Megnyitották a park felső végét, új helyen
új szökőkutat hoztak létre, s a régi szökőkút
helyén egy bronzból kialakított fürdőtelepmakettet állítottak fel, egyfajta domborzati
térképet illetve terepasztalt.

A semmi hiánya
– Semmi sem hiányzik
– mondjuk, ha sorsunkkal, életünkkel elégedettek
vagyunk. Ilyenkor nem érzünk űrt magunkban, telve
vagyunk élménnyel, emlékkel, tapasztalattal, de van
bennünk még kíváncsiság
újabbakra, s a reményünk,
hogy a jövőben is minden
rendben lesz, sem fogyott ki.
Sajnos, nem mindenki és nem
mindenkor mondhatja ezt,
van úgy, hogy bizony tátongó
űrt érez magában az ember, és
megretten annak mélységétől.
Üres az, amiben nincs semmi, üres egy felfordított korsó, amiből elfolyt már annak
tartalma. Ám nemcsak bensőnkre vagy egy egy edényre, de a tér valamely részére
is gyakran mondjuk, hogy
üres, ha nem botlik a tekintetünk mindjárt közeli akadályba, ha nincs ott semmi,
azaz, hogy éppen a semmi
van ott. Csak ő.
Meg lehet, nagyon is meg
lehet ezt szokni. Hogy olykor mennyire fontosnak tűnik számunkra ez a semmi,
akkor tapasztaljuk, ha azt
a térrészt, ahol korábban a
semmi uralkodott, egyszer
csak betöltik valamivel. Például beépítik. Na, akkor hiányozni fog a semmi is. Belénk sajdul a semmi hiánya.
– Jobb volt, ahogy eddig
volt – mondjuk ilyenkor
fájdalmasan, mert fáj nekünk, hogy elveszítettük
azt a semmit, amit ott
megszoktunk, ami ahhoz
a helyhez tartozott. Mint
személyes veszteségünkre,
úgy gondolunk rá.
Vajon egyszer majd bele
tudunk ebbe is törődni?
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
Simon Ildikó
anyakönyvvezető
0762201950
– hívható hétvégén illetve
ünnepnapokon is

Gábor Tereza (szülei: Gábor Gábor és Gábor Teréz);
Voicu Patrik (szülei: Voicu Szabolcs és Voicu Tmea);
László Erik (szülei: László Richárd Edward és Faluvégi Bernadett);
Györgypál Mátyás (szülei: Györgypál Zoltán és Györgypál Kincső);
Bereczki Tamás (szülei: Bereczki József Zsolt és Bereczki lengyel Rozália);

Házasságot kötöttek:

Siklódi Sándor (Hosszú utca 108 szám) – Lőrinczi Gizella (Sóvárad);
Salat András (Parajdi út 75 szám) – Lukács Barbara (Bekecs ltp. G2-5 szám);
Gál Dorin (M. Eminescu ltp. C.-1 szám) – Zsombori Klementina Paula (Fő út 187
A4/5 szám);

Elhunytak:

Katona György (sz. 1955) – Petőfi Sándor ltp. E1/15 szám;
Bódi Balázs (sz. 1954) - M. Eminescu ltp. E1/23 szám;
Lőrinczi András (sz. 1933) – Sómező utca 70 szám;
Gábor Lajos (sz. 1942) – Pacsirta utca 47 szám;
Kelemen Sándor (sz. 1944) – Templom utca 16 szám;
Tekeres Margit (sz. 1940) – Parajdi út 109 szám;
Știr Gheorghe (sz. 1958) – Petőfi Sándor ltp. D1/23 szám;
Bálind Károly (sz. 1950) – Tölgyes utca 15 szám;
Kelemen András (sz. 1942) – Fő út 7 szám;
Fábián Ágnes (sz. 1946) – Hársfa utca 23 szám;

Önkormányzati határozatok
76/12.05.2022. sz. Határozat – az Energiahatékonyság
növelése a szovátai S. Illyés Lajos Gimnáziumban c. projekt
jóváhagyásáról
77/12.05.2022. sz. Határozat – a în C.F. nr. 52788 Sovata
telekkönyvi számmal rendelkező szovátai telek 2022.05.17i nyilvános árverésen való eladásán vásárlóként való
részvételének jóváhagyásáról;
78/25.05.2022. sz. Határozat – Szováta Város zászlaja
projektjének jóváhagyásáról;
79/25.05.2022. sz. Határozat – Szováta Város - zöldfelületekről szóló szabályzat aktualizálásáról;
80/25.05.2022. sz. Határozat – Szováta, Főút 163 sz. alatti
ingatlan vásárlásának jóváhagyásáról;
81/25.05.2022. sz. Határozat – a tanárok útiköltségeinek
elszámolási jóváhagyásáról a „Domokos Kázmér” Technológiai Líceumban és az „S. Illyés Lajos” Gimnáziumon
belül;

82/25.05.2022. sz. Határozat – Szováta város diákjai számára odaítélt ösztöndíjak összegének és számának jóváhagyásáról a 2021-2022-as tanévben;
83/25.05.2022. sz. Határozat – Magyarország, Budapest,
XIII. Kerület - testvértelepülésre hivatalos delegáció kiküldésének jóváhagyásáról;
84/25.05.2022. sz. Határozat – Magyarország, Tata testvértelepülésre hivatalos delegáció kiküldésének jóváhagyásáról;
85/25.05.2022. sz. Határozat – Tata testvértelepülés hivatalos küldöttsége meghívásának jóváhagyásáról;
86/25.05.2022. sz. Határozat – az 59/2022 sz. tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról;
87/25.05.2022. sz. Határozat – országos/nemzetközi
olimpián/versenyeken díjazott tanulók és oktatók jutalmazásáról, a 2021-2022-es tanévre;

administrație publică locală
Macheta stațiunii Sovata
Adresa Primăriei
Oraşului Sovata:
Sovata, Str. Principală
Nr. 155.
Tel: 0265 570 218 		
Fax: 0265 570 524
E-mail:

secretariat@primaria.szovata.ro

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950

Hotărârile Consiliului Local
HOTĂRÂRE NR. 76/12.05.2022
– privind aprobarea proiectului:
Creșterea eficienței energetice în
Școala Gimnazială ”S. Illyes Lajos”
Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 77/12.05.2022
– cu privire la aprobarea participării UAT Oraș Sovata, la licitația publică din data de 17.05.2022, pentru
achiziționarea imobilului situat în
Sovata, județul Mureș, înscris în C.F.
nr. 52788 Sovata.
HOTĂRÂRE NR. 78/25.05.2022
– privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Oraș Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 79/25.05.2022 –
cu privire la actualizarea Regulamentului de spații verzi – regulamentul
tehnic de întreținere a spațiilor verzi
din Orașul Sovata, județul Mureș;
HOTĂRÂRE NR. 80/25.05.2022
– cu privire la aprobarea cumpărării directe a proprietății imobiliare
– casă rezidențială cu utilizare mixtă
și teren aferent, situată în Sovata, Str.
Principală nr.163, județul Mureș;
HOTĂRÂRE NR. 81/25.05.2022 –
privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic
„Domokos Kázmér” şi Şcoala Gim-

nazială „S.Illyés Lajos” Sovata;
HOTĂRÂRE NR. 82/25.05.2022 –
privind aprobarea cuantumului și a
numărului de burse acordate elevilor
din învățământul preuniversitar de
stat din orașul Sovata, în anul școlar
2021-2022;
HOTĂRÂRE NR. 83/25.05.2022 –
cu privire la aprobarea trimiterii unei
delegații oficiale în localitatea înfrăţită Sectorul XIII. Budapesta, Ungaria;
HOTĂRÂRE NR. 84/25.05.2022 –
cu privire la aprobarea trimiterii unei
delegații oficiale în localitatea înfrăţită Tata, Ungaria;
HOTĂRÂRE NR. 85/25.05.2022
– cu privire la aprobarea invitării
unei delegații oficiale din localitatea
înfrățită Tata, Ungaria;
HOTĂRÂRE NR. 86/25.05.2022
– cu privire la modificarea H.C.L.
nr.59/28.04.2022 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, pe anul
2023;
HOTĂRÂRE NR. 87/25.05.2022
– cu privire la premierea elevilor
care au obținut distincții la olimpiadele/concursurile
naționale/
internaționale și a profesorilor îndrumători din Orașul Sovata, pe anul
școlar 2021-2022;
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Cu ocazia zilei de naștere a Lacului
Ursu a fost dezvelită macheta orașului.
Macheta domnului Tudor Andrei
Eduard, arhitect, are 1,8 metri diametru, ceea ce o face una dintre cele mai
mari machete din România. Modelul
este situat în Parcul Petőfi și este prima machetă „vizibilă” pentru cei nevăzători.
147 de ani au trecut de la formarea
minunii pe care o numim Lacul Ursu.
În discursul său, primarul orașului,
domnul Fülöp László Zsolt a amintit de pașii importanți în dezvoltarea
orașului.
A mai luat cuvântul domnul Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean
Mureș și directorul de comunicare al
Agenției Centrale de Dezvoltare Regională Mărginean Nicolae.

Asfaltări
La scurt timp după ce elevii au plantat
arbori pe lîngă aleea din spatele Școlii Generale S. Illyes Lajos (fosta linie îngustă de
CFR), iată că aleea a primit covor asfaltic.
Totodată Consiliul Local Sovata a asfaltat
toate suprafețele carosabile și de parcare
în zona Gării Mici, unde până acum exista
acoperiș de macadam.
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aktuális

A Szovátafürdő-makettről a
gyulafehérvári Közép-romániai fejlesztési régió kommunikációs igazgatója valamint
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke részvételével húzták le a leplet Szováta
Város vezetői. Jelen volt a
tervező, az építő és megan�nyi szovátai, aki tudomást
szerzett az avató ünnepségről.
Székelyruhás fiatalok, a Sirülő néptáncegyüttes tagjai szép
ruhájukkal, majd egy kulturális műsor keretében táncukkal
is színesítették az eseményt.
Megváltozott a Petőfi park.
Szoknunk kell hozzá. Egyszerűbb és pancsolósabb az
új szökőkút, nyitottabb a tér,
mindenki számára hozzáférhető a fürdőtelep makettje,
amely tulajdonképpen egy
terepasztal domborzati térképpel, tavakkal, utcákkal,
épületekkel, amely mellett megállva az idegen is jól tájékozódhat, hiszen három nyelvű felirat – magyar, román, angol – is
segíti ebben. A szovátai pedig ellenőriz: ez vagy az az épület,
lám, megvan-e. Aztán konstatálja, hogy bizony megvan, megvan minden, ami ráférhet erre az asztalnyi felületre.
A bronzmakett valójában akkor fogja mutatni igazi szépségét,
ha patinát nyer, a rajta lévő sötét festék megkopik, itt-ott felvillan a fém színe, fénye.
– molnos –
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Új lakók a Medve-tó körül
Nem szokatlan, ha medvejárásról adnak képet a Medve-tó körüli elhelyezett kamerák. A felvételek mutatják,
amint végigmackóznak időnként a sétányokon, s megnézik, hogy valamely szemétkosárban nem maradt-e számukra valami ennivaló. Az utóbbi években a telefonos
riasztó is gyakran ránk zördült, hogy „vigyázat, medvét
láttak a Medve-tó mellett.” Nahát, micsoda szenzáció! Ha
már róla nevezték el, hát megnézi, miféle tó ez. És jönnek
sorra, mert mindeniknek legalább egyszer látnia kell.
S a felvétel arról is árulkodik, hogy még róka is futott a
tókörüli puha szivacsos futósávon egy darabot.
Azok a fránya biztonságkamerák, amelyekre újabb
időkben az éjjeliőr szerepét rásózták, azt is megörökítették, hogy éjféltájt sorra tizenkét vaddisznó kocogott elő
a tópartról a Kicsigomba vendéglő mellett. Makkozni
jöttek az útszéli tölgyek alá vagy segítségképpen a városi
kertészeknek egy kis földmunkára a Petőfi parkba.
De hogy ne csak az éjszaka csendjében kevesek által láthatóan bújócskázzanak, de nappal is láthatóak legyenek,
s a legkisebb gyerek is félelem nélkül közvetlen közelről
megcsodálhassa őket, újabb állatok népesítették be a
Medve-tó környékét.
(folytatás a 6. oldalon)
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Először Dezső László gyergyószentmiklósi természetfotós rakott ki egy szabadtéri kiállításra valót medvefotóiból a tópartra
– már a felrakás napján (május 26.) többen látták mint egy korábbi szabályos kiállítás hetei alatt a Kusztes Endre emlékházban. Aztán Magyarországról érkezett fafaragók – Kiss JánosLászló, Nagy János, valamint Szalai Norbert – vették kezelésbe
a védett területen kiszáradt, kidőlt fák egy részét, hogy vésőik
nyomán megszaporodjon itt az állatállomány.
A Budapestről, Gyékényesről valamint Nagyatádról jött fafaragócsapat tulajdonképpen visszatérő, hiszen pár éve ők faragták a
szovátai betlehem figuráit, amelyek azóta minden decemberben a
Placcon járulnak hozzá az adventi várakozás valamint a karácsonyi
ünnepek hangulatához. Szász Mózes egy huszárportyán találkozott
velük, s meghívta akkor, s meghívta most is, tartsanak faragótábort
nálunk. Az önkormányzat pedig örömmel vette a kezdeményezést
és támogatta őket. Ezúttal erdőlakó állatokat faragtak, tulajdonképpen azt, amit kínált
számukra egy-egy
kitört, kidőlt fa vagy
egy ott maradt tuskó.
S hogy az állatoknak
pásztora is legyen,
egy puskás embert
is faragtak melléjük,
aki valójában sóőr, s
egy sószikla közelében fogják elhelyezni. A más helyszínen, más anyagból
faragott nagy medvének
valamelyik
parkban keresnek
majd helyet. A többi
marad a tókörüli sétány közelében.

Új aszfaltozások
A kilencvenes évek második felében végeztek a Hársfa utcában járdafelújítást az időviselt betonra húztak most egy aszfaltréteget.
A régi vasút helyén a Hársfa utcától a Kisállomás felé korábban kialakított kövezett
sétány a napokban aszfaltréteget kapott. De
előtte szép fasort ültettek mellé az iskolások.
Az önkormányzat ez alkalommal leaszfaltozta a sportcsarnok felé eső részt is – ahová
a szülők reggelente autóval hozzák iskolás
gyerekeiket –, egy minikörforgalmat alakítva ki egy villanyoszlop körül.
Aszfaltburkolatot kaptak a Kisállomás utca
még mindeddig makadám borítású részei is:
úttest és parkolófelületek.

Sokan megcsodálják, fényképezkednek velük, s akad, aki otthon is hasznosítható példát lát ebben.

Molnos Ferenc

egészség

Szovátai Hírmondó, 218. szám 2022. június

7

Mezítlábas ösvény
A mezítlábas ösvény a fürdőtelepet hivatott még színesebbé, változatosabbá tenni, amelyet egyaránt használhatnak
helyi lakosok és turisták is.
Fülöp László Zsolt polgármester úr:
"A projekt célja az volt, hogy
a Só útján sétálók még inkább
átéljék a természetközeliség
élményét és annak jótékony
hatásait."
A mezítlábas ösvényt az önkormányzat önerőből valósította meg. Méreteit tekintve
közel másfél méter széles és
25 méter hosszú.
A mezítlábas ösvény Sebastian Kneipp német természetgyógyász által kifejlesztett
egészségmegőrző módszeren
alapszik. Az ösvény más és
más felületű anyagokból áll,
melyeken mezítláb gyalogolva
stimuláljuk a talp különböző reflexpontjait.
A gyermekek számára különösen ajánlott, hogy mezítláb járjanak, hiszen esetükben még nem alakult ki a lábboltozat.
Felnőttek számára is rendkívül egészséges: megakadályozza
vagy javítja a lúdtalpat, jótékonyan hat a vérkeringésre, az im-

munrendszerünkre, az idegrendszerünkre, erősíti az izmokat
és megelőzi a visszerek kialakulását. A reflexzónák masszírozásával az összes szervet képes stimulálni, javítja az anyagcserét, az emésztést és a migrénre is jótékonyan hat.

Farkas Júlia

Mezítláb
Emlékezetem szerint a múlt század hatvanas éveiben még
– ösvénnyel vagy anélkül – nyáron majdhogynem bárhová
mezítláb járt a gyermek. A majdhogynem azért van, mert a
templomba és az iskolába azért mégis cipővel a lábon küldtek a szülők minket. A sok-sok mezítlábaskodás után bizony
kényelmetlennek éreztük a zoknit és a cipőt, s vártuk, hogy
lehúzhassuk ismét. Csak akkor jutott eszünkbe a cipő, ha
hosszabb távon frissen kövezett úton kellett haladnunk. Begörbített lábujjakkal sajátos technikával – mintha súlyunkat is
csökkenthetnők – araszoltunk az éles andezit-darabokon. na,
ilyenkor szívesen tűrtük volna a lábravalót. Mezítlábas technika máshová is kellett. A tarlón fel sem emeltük a lábunkat, csak
csúsztattuk egymás után előre, mert különben véresre sebezte
volna. A kaszálón, ahol tövig vágták a füvet – s a benne lévő
kórókat – már ez is nehezebben ment. Igyekeztünk minél kevesebb felületet felkínálni a leselkedő kórócsonkoknak, s kissé
kacsázva talpunk külső peremén óvatoskodtunk.

A jó gyepen viszont bátran nekilódultunk – s csak azért,
mert fiatalok voltunk, vagy mert napsütéses jó idő volt,
vagy mert fújt a szél, vagy csak azért, mert szép az élet –
futottunk egyet. Magam ennél is jobban szerettem ösvényen járni, mert a bársonyos gyepen is érhette a talpam
valamiféle meglepetés. Az ösvényen viszont nem. A félig
kitaposott ösvényeket szerettem. Olykor ilyen ösvényeken
járok álmomban – így aztán talpamon már nem kérgesedik
a bőr.. Álmomban ezek mind megmaradtak máig is, nem
rekesztették el kerítésekkel, új épületekkel, nem szántották
be, s a kökény vagy galagonya sem verte fel.
A mezítlábjárás jótékony hatásáról csak azt tudtuk, hogy
„addig is nem kopik a cipő”. És tényleg nem kopott.
Ma már orvos írja elő a mezítlábjárást. Ugyanúgy, mint egyéb
természetes dolgokat. Lehet, hogy ismét trendi lesz. Lehet,
hogy magam is visszatérek rá, hiszen nem csupán egészséges,
de addig is nem kopik a cipő.
– molnos –
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inspiráló

A szovátai református gyülekezet új lelkipásztora,

Gilyén Levente
Mint tudjuk, a szovátai református egyházközség nyugdíjba
vonuló Baczoni Sándor és Baczoni Szilárdka Kata lelkipásztoraink leköszönése után, Gilyén Leventét hívták meg a szovátai
lelkipásztori állás betöltésére, aki február első vasárnapjától
tartja az istentiszteleteket. Gilyén Levente egy rövid interjú
alkalmával segíti hozzá híveit, hogy jobban megismerjék őt és
munkáját.
Koszta Csaba (K.CS.): Honnan származik a tiszteletes úr, illetve hol végezte tanulmányait?
Gilyén Levente (G.L.): Magyarlapádon születtem 1985. október 15.-én, szintén itt végeztem el az általános iskolát, ezt
követően pedig a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban
végeztem el a biológia és kémia szakot. A tanulmányaimat a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem biológia karán kezdtem el, de
két év után rájöttem, hogy nem ez az én utam, és felvételiztem
teológiára, amelyet 2012-ben végeztem el.
K.CS.: Hol kezdődött lelkipásztori pályafutása?
G.L.: A teológia elvégzése után Nagyenyedre kerültem vis�sza segédlelkésznek, ahol egy évet gyakornokoskodtam, ezt
követően pedig beosztott lelkipásztori státusba kerültem, és
arra gondoltam, hogy nekem ott vissza kell menni az enyedi
gyülekezetbe, ahol konfirmáltam is, és ahol vannak feladataim, amiket rám bíztak, amelyeket szívesen végeztem. A nagyenyedi szolgálatról nagyon szép emlékeim vannak, úgymond
hazakerültem és itt kezdtem el a lelkipásztori pályafutásom.
Aztán 2014-ben házasságot
kötöttünk a feleségemmel Katalinnal, aki lelkipásztor, és
évfolyamtársak is voltunk az
egyetemen. Küsmőd völgyén
volt két egymás mellett levő
gyülekezet, amelyek éppen
egy időben voltak üresek, és
akkor úgy döntöttünk, hogy
ezt a szolgálati helyet elvállalnánk, mindketten. De egy
kis bonyodalomba ütköztünk,
mert az etédi református egyházközség minősített gyülekezetként szerepelt, ami azt
jelenti, hogy öt éves régiséggel
pályázhattam volna meg azt
a szolgálati helyet, de mivel
nem töltötték be a gyülekezeti helyet ezért kinevezést
kaptam Etédre. Az a szabály
az egyházkerületben, hogy
először a presbitérium élhet
a meghívás jogával, vagy pályázatot hirdethet. Ha viszont

így sem telik be a hely, akkor a püspök úr kinevezhet valakit
beszolgálói státusba. Így kerültem az etédi gyülekezetbe beszolgálói lelkipásztori státusba, és a feleségemet, pedig megválasztották Kőrispatakra, ahol elkezdtük a szolgálatot együtt 2014.
szeptember 1-től.
K.CS.: Hogyan kapott meghívást a szovátai református egyházközösségbe?
G.L.: 2014-től szolgáltunk a két gyülekezetben, amely 7 és fél
évet jelent, és egyszer csak jött egy olyan lehetőség, hogy meghívást kaptunk egy imaheti szolgálatra Szovátára 2020-ban. Akkor szolgáltunk először Szovátán, ahová nagyon sokan eljöttek
és nagyon tetszett nekünk a gyülekezet és a szovátai presbitérium kedvessége. Tudtuk, hogy a presbitérium több lelkipásztor
házaspárt fog megkeresni, mert ugye készült a Baczoni lelkész
házaspár nyugdíjba és tudtuk, hogy élni fognak a meghívás jogával. Bár egyszer feltűnt, hogy az etédi egyik szép tavaszi vasárnapon a gyülekezetbe megjelent két személy, akikről most
már tudom, hogy a szovátai presbitérium tagjai, akik titokban
meghallgattak, megnézték hogyan mozgunk a gyülekezetekben
és, hogy milyen véleménnyel vannak a gyülekezeti tagok rólunk. Ezt követően 2012-ben egy pünkösd előtti májusi vasárnapon pedig bejelentkeztek a szovátai presbiterek, egy hivatalos
látogatásra, ahol mindkettőnket meghallgattak, és ezután el is
beszélgettünk. Itt ismertették a szovátai gyülekezet helyzetét,
elvárásait és összetételét, ezután pedig megkérdezték, hogy, ha
esetleg úgy dönt a szovátai presbitérium, akkor elvállalnánk-e

inspiráló
a szolgálatot, amelyre természetesen azonnal igent mondtunk.
Ezután fél évre rá kaptunk híreket a szovátai gyülekezettől,
hogy végül a jelöltek közül minket szeretnének meghívni, hogy
felkérnek engem bemutatkozó szolgálatra. A megválasztásom
után február 1.-től kaptam kinevezést és megerősítést. Ezt követően az ünnepes félévbe érkeztünk Szovátára, ahol nagyon
sok volt a szolgálat, de nagyon jól érezzük magunkat. Külön köszönetet szeretnék mondani Baczoni Sándor nyugdíjba vonult
lelkipásztornak, hogy még egy hónapot hosszabbított, hogy mi
is be tudjunk kicsit illeszkedni. Most kezdjük jobban megismerni a gyülekezetet, jól halad a kapcsolatkiépítés, a programok elindítása és ezek továbbvivése és törekszünk arra építeni,
amelyeket a Baczoni házaspár eddig is felépített.
K.CS.: Melyek a gyülekezet jövőbeni tervei?
G.L.: Most a pünkösd ünnepét ülve átbeszéltük azt, hogy a
Szentlélek egyik munkája az, hogy lelki ajándékokkal áldja meg
a gyülekezetet és, hogy ezek a lelki ajándékok szét vannak osztva a gyülekezetbe és különbözőek. Azért adatnak, hogy használjuk őket és ezért fontos, hogy a keresztény közösség jövője
attól függ, hogyan tudunk élni ezekkel a lelki ajándékokkal,
amelyek nekünk adattak és hogyan tudunk közösségileg szolgálni, ezért minden emberre szükség van. Ez a szolgálat nemcsak a lelkipásztoré, hanem a presbitériumé, a nő szövetségé, a
kórusé, a gyülekezeti tagoké, a szülőké, akik bekapcsolódnak
gyerekeikkel a gyülekezet életébe. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok segítségünk van már most, a presbitérium nagyon
mellénk állt, mindenben támogat. Alulról kezdenénk a gyülekezeti élet szervezését, a gyerekekkel való foglalkozástól elkezdve az idősek gondozásáig, látogatásáig. Ez egy nagyobb paletta,
amelyeket szeretnénk elérni a jövőben.
K.CS.: Hogyan
szeretnék a fiatalokat belevonni az
eg yházközösségben való aktívabb
résztvételre?
G.L.: Ezzel próbálkozunk most,
már
tartottunk
családos istentiszteletet, alternatív
istent iszteletet.
Hála Istennek itt
van a gyülekezetben a Sószórók
keresztény zenekar, ők is munkatársaink, többször
szolgáltak már. A
szülőket próbáljuk
úgy bekapcsolni a
gyermekeik által,
hogy a gyermekeknek szervezünk
programokat, mint
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például a Húsvét csonkahetében szervezett vakációs gyermekfoglalkozás, amelynek végakkordja egy családos istentisztelet volt. A
gyermekeknek gyermeknapot szerveztünk, amelyen nagyon sokan vettek részt. Körülbelül 80-an voltunk, amelyből, azt hiszem
67 első és negyedik osztályos gyerek volt jelen, de utánuk csatlakoztak a kiskátésok. A mostani gyermekfoglalkozáson segítséget
nyújtó személyeknek meg szeretnénk köszönni a hatalmas segítséget (Katona Gyöngyvér, Fülöp Kriszta, Tóth Kinga, Bokor Tímea,
Demeter Dóra, Sándor Klaudia, Tóth László és Ferenczi Erika). A
konfirmandusokat, akik már konfirmáltak egyenlőre nagyon nehezen tudjuk megszólítani, ezért akikkel most próbálkozunk azok
a kiskátésok, akik hetedik osztályosok. Őket szeretnénk úgy bekapcsolni a gyülekezeti életbe, hogy hátha kialakul az ifjúsági csoportunk is, mert egyébként minden területen nagyon szép gyülekezet van, de ez az ifjúsági korosztály az, amelyet jelen pillanatban
nem értünk el még. A nyárra sok mindent tervezünk, mert június
15.-én kezdődik a gitártábor Bányai Borbála zenetanárnővel közösen szervezve, ezután rögtön indulunk egy másik csapattal a Válts
irányt fesztiválra, amelyet idén Zeteváralján szerveznek. Eközben
beindult a kórusunk, amelynek új vezetője Szabó Hunor. Szóval
egyre jobban sikerül kiépíteni céljaink felé vezető utunkat.
K.CS: Hogyan motiválná ezekben a nehezebb időszakokban az
embereket?
G.L.: Fontos az, hogy a jövőből nézzük a jelent, és ne fordítva,
és nekünk keresztényeknek van egy szép képünk arról, hogy
milyen az Istennel való jövő. A bizonyosság, hogy Isten kezében
vagyunk és megtapasztaltuk szeretetét már Jézus Krisztusban,
ez adhat a jelenben is olyan biztos pontot, hogy semmi nem
szakaszthat el minket az Ő szeretetétől, és éppen ezért jelenthet
ez nekünk vigasztalást és reménységet.
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Anyaság, árvaság, Józsefék

művelődés
József Jolán: A város peremén

József Attila neve, és személye
akárcsak életében, úgy halála után
is megosztónak számított. Írásművészetének meghatározó motívuma,
a mama feldolgozatlan halála, és a
szeretet, boldogság végeérhetetlen
keresése kapcsán születt költeményei a magyar irodalom legtöbbet
magasztalt alkotásai. Arról azonban
jóval kevesebb információt találhatunk, hogy Attila milyen ember volt
testvér, és családtagként.
,József Jolán, a költő nővére minden életrajzi mozzanatot közvetlen
közelről ismer és mikor József Attila életét írja, jórészt saját magáét is
írja, különösen a gyerekkorról szóló
részeknél. Mintha a család fényképalbumát forgatná előttünk József Jolán, megelevenedik Attila: a kisfiú,
az öcsödi lelencesgyerek, a makói
diák, a szegedi, bécsi és párizsi egyetemi hallgató, a forradalmár, a munkásmozgalom ifjú harcosa. A sok
képből végül egy kép lesz. A költő
József Attila képe. Attila, az ötödik
elemi elvégzése után, a család pályaválasztási tűnődései közben
váratlanul kijelenti, hogy költő akar lenni. József Jolán regényében nem csalódik az olvasó. nemcsak a testvér emlékeit, hanem
egy tehetséges írónő regényét olvassa. A város peremén-t éppen
ez teszi kiváló ifjúsági regénnyé, hogy nemcsak életrajznak, hanem regénynek is igen érdekes. Így tud a könyv sokat mondani
az ifjú olvasónak, aki nem csupán egy költő életének intimitásait keresi a könyvben, hanem az érdekes olvasmányt.’’
József Jolán A város peremén című regénye először gyerekként bukkant fel az életemben. Már akkor nagy hatást gyakorolt
a költőről alkotott képemre, és rengeteg olyan kérdést vetett fel
az akkori elképzeléseimben, amikre még nagyon sokáig kerestem a saját válaszaim. Ezt a benyomást később a regény többszörös újraolvasása elmélyítette, és a jólismert kép a város pereméről lassan kicsit az én világom is lett. Ebből a környezetből
emelkedik kis a költő, az árva, és egészen halványan a páciens
is egy emberből.
„Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.”
Apjuk korán magára hagyta a családot, ekkora Attila hároméves volt. Úgy hitték, a férfi nekivágott Amerikának, azonban
mindössze Romániáig jutott, ahol újranősült. Később visszatért, de csak Jolánnal találkozott. Érdeklődött hogy megy sorunk, és egy koronát nyomott a kislány kezébe. Ekkor látták

utoljára József Áront.
Anyjuk azonban minden lehetőséget megragadott, hogy pénzhez
jussanak: mosást, takarítást, varrást
vállalt, de épp annyi pénzt sikerült
összekuporgatniuk,vamiből
szűkösen megélhettek. Emiatt döntött
úgy Pőcze Borbála, hogy legjobb
lesz a két legkisebb gyerekét, Attilát és Etelkát a Gyerekvédő Liga
gondjaira bízni. Így kerültek nevelőszülőkhöz. Befogadó szüleik kijelentették, hogy az Attila név nem
létezik, és onnantól kezdve Pistának
szólították. Gyakran megverték,
fenyítették. A gyerekek két évvel
később térhettek vissza ferencvárosi otthonukba, de ott továbbra is
nélkülözniük kellett.
B or b á lát 1914-ben méhnyakrákkal diagnosztizálták, ágyhoz kötése után a
gyerekek próbáltak pénztkeresni a
megélhetéshez. Egy moziban dolgoztak mindhárman, cukorkát, vizet és jegyet árultak. Attila az általa
készített forgókat árulta, kenyeres
fiú volt az Emke kávéházban, és a
bélyeggyűjteményét is eladta. A mama 1919. december 27-én
este tíz órakor halt meg. Attila éppen Szabadszálláson járt, és a
szénhiány miatt beszüntetett vonatközlekedés miatt nem tudott
időben hazamenni.
Jolán még Borbála halála előtt Makai Ödön ügyvéd alkalmazásában dolgozott, a munkakapcsolat pedig hamarosan szerelmi viszonnyá alakult. Felbontotta Pászti Elemér olimpiai
ezüstérmes tornásszal kötött házasságát, és Lippe Lucie álnéven hozzáment a zsidó származású Ödönhöz, aki árva testvérei
gyámja lett. Ugyan a gyerekek a cselédszobában laktak, és le
kellett tagadniuk, hogy közük van a Lucie-vá lett Jolánhoz, a
férfi egyengette útjukat, Attilának munkát szerzett és taníttatta.
Ödön és Lucie később elváltak, majd Jolán a saját nevén ismét
a férfihoz ment, de boldogságuk nem tartott sokáig. Makai második felesége a középső testvér, József Etelka lett.
„Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!”
Makai Ödön segítette Attilát a makói gimnázium internátusába is, ahol a fiú az igazgató lányához, Mártához írt verseket. Innen küldte el írásait titokban példaképének, Juhász Gyulának.
Verseit azonban nem fogadta mindenki olyan lelkesedéssel,

művelődés
mint Juhász Gyula. A Lázadó Krisztus című verse miatt még
pert is indítottak ellene istengyalázás vétsége miatt, ami alól végül felmentették.
1924-ben beiratkozott a szegedi egyetemre, ahol végre úgy
érezte, megtalálta a helyét. „De minden kedvemet elszegte az,
hogy Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hívatott s két tanú előtt – ma is
tudom a nevüket, ők már tanárok – kijelentette, hogy belőlem,
míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert »olyan
emberre – úgymond – ki ilyen verseket ír« s ezzel elém tárta a
Szeged c. lap egyik példányát, »nem bízhatjuk a jövő generáció
nevelését«. Sokszor emlegetik a sors iróniáját s itt valóban arról
van szó: ez a versem, Tiszta szívvel a címe”.
József Attila hiába lett olvasott költő, az élet továbbra sem
tűnt könnyebbnek, ráadásul verseivel a korabeli kritika sem
bánt mindig kesztyűs kézzel. 1936 márciusában Ignotus Pállal
elindították a Szép Szó nevű irodalmi és társadalomtudományi
folyóiratot, aminek a szerkesztésében József Attila ismét elemében érezhette magát. A lap szervezésében érkezett Magyarországra Thomas Mann is.
„Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.”
Bár mind a mai napig viták folynak arról, hogy József Attila
életének végül öngyilkosság vagy baleset vetett-e véget, halálának előzményei az előzőre utalnak. Kezelése huszonhat éves
korában kezdődött meg egy véletlen eset folytán. Egy szegedi
ismerőse, dr. Rapaport Sámuel megkérte a költőt, hogy nézze
át a könyvet, amin éppen dolgozott, a segítségért cserébe pedig
pszichoanalitikus kezelést ajánlott fel.
Négy évvel később Gyömrői Edit vette át, akibe a költő azonnal beleszeretett. A nő nem viszonozta páciense érzéseit, akinek
elmagyarázta, hogy amit érez, nem szerelem, csak érzelemátvitel. A viszonzatlan szerelemet Attila egyre nehezebben tudta
elviselni, egy alkalommal késsel támadt Editre, a fegyvert pszichoanalitikusa férje vette ki a kezéből. Szabad-ötletek jegyzéke
címet kapott, szabad asszociációs technikával teleírt füzete.
József Attila december 3-án öt levelet adott fel: kezelőorvosának, Bak Róbertnek, Ignotus Pálnak, kiadójának, Cserépfalvi
Imrének, Szántó Juditnak és Kozmutza Flórának. „Bocsásson
meg nekem. Hiszek a csodában. Számomra csak egy csoda
lehetséges és azt meg is teszem. Tudom, hogy szeretett, tudta,
hogy szeretem. A többi nem rajtunk múlott” – írta szerelmének, majd délután sétálni indult.
„Rongyokra tépett télikabátjával takarták be. Amikor levették
róla a kabátot, láttam a kezét, mellére fektetve, tenyerével kifelé
fordulva. Mint egy nyomoréknak a keze. Hosszú nyaka, melyet
kifordított a vonat tengelye, feje féloldalt fektetve, rásimult az
asztal lapjára. Olyan volt, mintha aludt volna. Szeme lehunyva,
arca sima, nyugodt. Homlokán és arcán horzsolások voltak, a
vonat tizenöt méternyire hurcolta magával, mielőtt megállították volna” – így látta utoljára József Attilát Jolán.
Kelemen Irénke
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MÁJUSI ÉJEK
Rövidre szabta magát a május,
A nap kevés, az ég fonák.
De a hajnal tiszta, s lábnyomában
versenyt nyílnak az orgonák.
Az éjek furcsák, egy csomópontba
gyűjtenek minden csillagot.
S mint kisdedet, úgy ringat a holdfény,
csönd van és szél, és jól vagyok.
Csiki Melinda

Kuti-zöld
Kuti Dénes Ösvény c. festménye alá
Kuti zöld ösvényén
szeretnél-e járni ?
Vagy inkább csodálni
bokrétás szépségét,
különlegességét,
égi merészségét ?
Kuti zöld ösvényén
gondolatod járhat,
olykor andalogva,
máskor meg cikázva,
művészé s a tied
egymásra találva.
Dombok közt kanyarog,
szűkül terebélye,
nő sejtelmessége,
árnyék el nem éri,
ragyogó napsütés
hosszan elkíséri.
Hol is van a vége,
mennyország kútfője?
Felfut a távolban
égi fényességig,
életed fonala
rajta fusson végig.
2022. május

Németh János
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A biodiverzitás megőrzéséért
A fenyőrigó (Turdus pilaris) zoogeográfiai (állatföldrajzi)
szempontból szibériai faunaelem (fauna – állatvilág), amelynek
fészkelési területe a múltban Észak–Európára és Észak–Ázsiára
korlátozódott. Az 1960-as évek előtt ez a madár csak téli vendég
volt, kisebb nagyobb csapatai a telet Közép- és Dél - Európában
töltötték, bogyókkal és más gyümölcsökkel táplálkozva. Tavas�szal pedig visszavándoroltak északi területeikre és ott fészkeltek.
A múlt század közepe táján azonban a fenyőrigó fokozatosan
kiterjesztette fészkelő területét déli irányba, s a 60-as évek vége
fele nálunk is állandó, tehát fészkelő madárrá vált, először Máramarosban, majd tovább dél felé.
A nálunk
őshonos rigóktól eltérően (feketerigó, énekes
rigó, léprigó,
örvös rigó,
kövirigó),
amelyek magányosan
fészkelnek,
a fenyőrigó
laza telepekben költ.
Ehhez kisebb facsoportokra, elsősorban fenyőkre van szüksége, de nem akárhol, hanem nedves rétek közelében, ahová
táplálékot gyűjteni járnak ki a madarak. Nálunk a megfelelő
környezetet a temetők fái és az azoktól nyugatra (a Restád irányába) elterülő rétek adják.
Tehát nem találkozhatunk mindenütt egyre-másra fenyőrigókkal.
A temetők fenyőfáinak kivágásával megszűnt a fenyőrigó életterének egyik lényeges eleme, a fészkelő helyek. Ezzel
egyidőben a madarak száma drasztikusan csökkent (vagy el is
tűntek nevezett élőhelyről?). Az idén vagy az utóbbi években (?)
néhány pár újra fészkelni kezdett, s mivel a polgármesteri hivatal a polgármester személyes és határozott támogatásával 60
csemetét (30 fenyő, 26 gesztenye, 4 nyárfa) ültettek el a temetők
területén és környékén, valószínűleg visszaalakul az erőteljes
rigó populáció és a temetők tájképileg is megújulnak.
Ui.: Hasonló terület változások a madárvilágban (és más állatcsoportokban) eddig is voltak és ezután is lesznek. Pl. az emberi
környezetben (kertek, parkok, lakó negyedek), mindenütt jelenlevő balkáni gerle (Streptopelia decaocto) a Balkánról terjesztette
ki területét Észak és Nyugat felé. Dél-Romániában az 1930-as,
nálunk az 50-es években jelent meg. Vidékünkön az erdő széleken fészkelő vadgerle (Streptopelia turtur) az őshonos faj,
amely azonban félénk, rejtőzködő, emberkerülő madár. Ugyancsak onnan és ugyanakkor érkezett a mi nagy fakopáncsunkhoz
(Dendrocopos major) hasonló balkáni fakopáncs (Dendrocopos
syriacus). A kanárival rokon kékcinege nagyságú csicsőrke
(Serinus serinus) is dél felől érkezett Közép -Európába, a XX.
század folyamán, és lassan tovább terjeszkedik Kelet felé.
Németh János

Sárgarigó
Schmidt Egon, ornitológus, madárbiológus a tizenkét
legszebb madarunk közé sorolja.
Volt szerencsém már 8-10 éves koromban minden nyári
napon hallani fuvolázó énekét, és láttam, amint egyik magas fáról a másikra suhant aranysárga-fekete tollruhájában.
A 22-25 cm hosszú madár fészkel dél-, közép- és keleteurópai lomberdőkben, a folyókat kísérő ligeterdőkben,
városi parkokban, kertekben. Egyike a legkésőbb érkező
madarunknak. Táplálékát a lomb-koronában szerzi, ezért
meg kell várnia a fák kilombosodását. Rengeteg hernyót
fogyaszt, a szőrős fajokat is, amelyektől a cinegék, poszáták elfordulnak. Kedveli a cserebogarakat és a pókokat is.
A hím tollruhája élénk aranysárga, a szárnya fekete. A
tojó felül olajzöldes, farcsíkja és felső farkfedői sárgásak, alul fehérszürke, sötét, hosszanti csíkokkal. Hasonlóak a fiatalok is.
A hímek néhány nappal hamarabb érkeznek kelet-afrikai szálláshelyükről, élet-költőteret (revír) foglalnak, és
ha megjön a párjuk, akkor közösen keresik az alkalmas
helyet a fészek számára. A fészket egyik villás ágra alulról
fonják-szövik növényi szálakból, pókhálóból, rostokból;
néha papírdarabokat is beépítenek a két ágról csüngő
„mesterműbe”. Minden esetben lombos fán alakítják tanyájukat, derűs időben 6-7 nap, esős időben 12 nap kell
építkezésre. A tojó május vége fele rakja le fehér alapon
ritkásan pettyezett tojásait. A 4 tojáson a szülők felváltva
kotlanak. A fiókák 14-16 nap alatt kelnek ki, 16-17 napos
korukban hagyják el a fészket. A közeli ágakon várják a
szülők gondoskodásából származó eleséget. Később fokozatosan, ágról-ágra ugrálva távolodnak a fészektől. A
szülők addig etetik fiaikat, amíg önállóvá válnak.
Ez a madár rejtőző természetű, a fa koronájában ügyesen mozog, nyílt területen hullámvonalban és viszonylag gyorsan repül. A ragadozó-madárnak mindkét szülő nekitámad és vészkiáltásokkal űzi őt. Meleg nyári
napokon szívesen fürdik, utána pedig egyik ágon hos�szasan rendezgeti tollruháját. Nyár vége fele keresi az
érő bodzabogyókat és a gyümölcsösök édes terméseit.
Augusztus végén, szeptember elején megindul afrikai
telelő helye felé.
				Márton Béla

fiatalok

SZISZ

- szenések

Hát először is nem is tudom, hol kezdjem, fura még ezt így kimondani, hogy elballagtunk és hogy már vége a sulis éveknek.
Egyrészt örülök, hogy vége és nem kell már a suli padjait koptatni,
másrészt szomorú vagyok, hogy itt kell hagyjam a barátokat, és
ezzel, szerintem, az egészen így vagyunk, hiszen vagyunk páran,
akik nem rég szereztek új barátokat, és fájó, hogy máris itt kell
hagyjuk őket. Nem mondom, egy kicsit stresszesek voltak az előkészületek, voltak kisebb nagyobb viták, olyan is volt, hogy szegény osztályfőnöknőnket ,,bosszantottuk”, de elmondása szerint
örült, hogy minket kapott osztályának, még a bosszantások ellenére is. Gyönyörű díszítéssel készültek a 11-sek, és akkor éreztem
igazán azt, hogy vége, mikor elengedtük a lufikat. Gyorsan elszállt
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Elballagtunk
ez a 4 év, a ballagás előtt mikor mondtuk, hogy mindjárt
ballagunk, el se hittük, most voltunk kisgyermekek, de mára
már fiatal felnőttekké cseperedtünk.
Ahogy szokták mondani telik az idő, és észre se vettük,
néha könnyedséggel, máskor pedig azon stresszeltünk, hogy
fognak sikerülni a felmérők. Mindenesetre nem volt kön�nyű a járványhelyzet miatt, kiesett 2 év és nem volt annyi
élményben és kirándulásban részünk, amiket elterveztünk,
de megcsináltuk, hamarosan az érettségik kezdődnek, utána
pedig megyünk és keressük az utunkat, szembe nézünk az
élettel, és megpróbálunk helyt állni benne. Nekem is megvannak a terveim, és ha úgy hozza össze az élet, akkor én
leszek a legboldogabb.
Búcsúzáskor könnyek között
a sulis barátaimnak azt mondtam, ha egyszer elmegyek
és járom az utam, tudnotok
kell, hogy mindig visszatérek
hozzátok, és nem felejtelek
el titeket soha. Végszóként
csak annyit mondanék, hogy
minden sulisnak kitartást, és
ha lehet élvezzétek a közös
együtt létet, mert soha nem
tudhatjátok, hogy mikor váltok el egymástól!
Idéznék az egyik kedvenc
zenémből: Élvezd, amíg van
még mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz
előre, ha össze-vissza futkosol.”
~ Punnany Massif~
Bukuresti Zsófia
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Az olimpia világnapja
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
1894. június 23-i megalakulására
emlékezve, idén július 23.-án ünnepeljük az olimpia világnapját.
Az esemény célja, hogy mindenki
részesévé válhasson az olimpiai értékeknek.
Pierre de Coubertin kezdeményezéséhez köthető az ókori olimpiák
felújításának gondolata, mely az
1894-es párizsi sportkongresszuson
teljesedett ki. A 16 alapító tag között találjuk a magyar Kemény
Ferencet is, aki később a Magyar Olimpiai Bizottság alapító titkára lett. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteményét gazdagítja Kemény Ferenc 1894-es párizsi diplomája, melyen már
megjelenik az olimpiai eszme hármas jelszava: „Citius. Fortius.
Altius.” (Gyorsabban. Erősebben. Magasabbra).
Nem csak a Nemzeti Olimpiai Bizottságot hozták létre ezen
a napon, hanem felélesztetve az antik eszméket, elhatározták,
hogy immár modern formában, de a régi hagyományokhoz híven négyévente rendezik meg az olimpiai játékokat. Ki is tűzték
1896-ra az első dátumot, melyet az ókori olimpiák szülőhazájában, Athénban rendeztek meg. A következő olimpia helyszínéül Coubertin tiszteletére Párizst választották. Coubertin az
olimpiai eszme pedagógiai és művészeti vonatkozásait is hangsúlyozta, konferenciák és kiadványok megjelenését támogatta,
valamint elérte, hogy 1912-től az olimpiák művészeti versenyeit
is megrendezzék. Ebben az évben Stockholmban festészetben,
irodalomban, szobrászatban, építészetben és zenében is indulhattak a versenyzők. „Óda a sporthoz” című versével maga
Coubertin is aranyérmet nyert. A szerző kiléte azonban egészen
az 1930-as évekig ismeretlen volt. Coubertin ugyanis németfrancia Georges Hohrod-Martin Eschbach álnéven nyújtotta be
pályázatát, ezzel is a két ország
baráti közeledését jelképezve.
A valódi szerző kilétét Carl
Diem sporttörténész fedte fel.
Neki árulta el Coubertin azt
is, hogy az eredetileg német
nyelven beadott pályázatának
fordításában elzász-lotaringiai származású felesége, Maria
Rothan segédkezett. A mű
magyar nyelvű fordításával
Devecseri Gábort bízták meg.
Az olimpiai világnap létrehozásának gondolata 1947ben vetődött fel először a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 41. ülésén, Stockholmban.
Végül egy évvel később, 1948.
januárjában választották ki

a június 23-i dátumot, az újkori
olimpiák felélesztésének tiszteletére. Így az első olimpiai világnapot 1948. óta ünnepeljük világszerte. Olimpiai napot azonban
csak 1978-ban tartottak először,
az olimpia mozgalom népszerűsítésére. 1987 óta olimpia napi
futásokat is rendeznek, mely a tömegsport felerősödését és népszerűségét is jelzi.
A játékok színhelyének kiválasztása a jelentkező városok közül a NOB kizárólagos joga. 1977 óta a csökkenő pályázó helyszínek csökkenő száma miatt, úgy döntöttek, hogy a jövőben
egy országnak ítéli a rendezés jogát, a helyszínt (helyszíneket)
az adott nemzeti bizottság dönti el. A megnyitó és a záró ünnepséget, illetve döntőket az olimpiai fővárosban kell rendezni,
a selejtezőket azonban máshol is megrendezhetik. A rendezési
jogról a versenyek előtt hét évvel kell dönteni. 1896 óta négy
évenként kell megrendezni a versenyeket. A versenyek időpontjáról az adott nemzeti bizottság dönt, előírás szerint az
időtartam 16 nap, illetve a téli játékoknál 12 nap, beleérve a
megnyitót is.
Manapság a jeles nap megünneplése már túlmutat a korábbi
törekvéseken, a kezdeményezés három alappillére a „mozgás”,
„tanulás” és „felfedezés”. Sportolni kortól függetlenül, szinte
bárhol lehet. A Pierre de Coubertin által népszerűsített eszme
végérvényesen összefonódott a kultúrával, az iskolai neveléssel
és egyéb mozgalmakkal, áthatja életünk megannyi szegletét. A
technika fejlődésével már bárki, bárhol részese lehet az ünnepnapnak. Az olimpiai mozgalom fejlődése egy idő után már az
esemény megrendezésében okozott gondokat, ezért a NOB a
megrendezésre kerülő sportágak számát és a részt vevő sporto-

sport
lók létszámát is korlátozni kénytelen, ez utóbbi miatt vezették
be a kvalifikációs rendszert. A 2008-as nyári, a pekingi játékokon összesen 28 sportág 34 szakágának 302 versenyszáma szerepelt, míg a 2010-es téli, a vancouveri olimpián 7 sportág 15
szakágának 86 versenyszámát bonyolították le.
Az újkori olimpiai játékok története során olyan új hagyományok épültek be a rendezvényekbe, mint a nyitó- és a záróünnepségek megrendezése vagy az érmek átadásának ünnepélyes
volta. Az olimpia népszerűsége különböző problémákat is hozott magával, például a politikai és a gazdasági szektor mind
erőteljesebb beavatkozási szándékait, a terrorizmus megjelenését, a korrupciót stb.
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Érdekesség: Michael Fred Phelps, huszonháromszoros
olimpiai bajnok amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja. Phelps hat aranyérmet és két bronzérmet nyert a 2004-es nyári olimpián Athénban. Négy
évvel később a Pekingi olimpián szintén 8 érmet nyert,
mely mind aranyérem, ezzel megdöntötte a szintén amerikai Mark Spitz rekordját az egy olimpián megszerzett
aranyak számában. Phelps a 2012-es londoni olimpián négy aranyérmet és két ezüstérmet nyert. A 2016-os
nyári olimpiai játékokon, Rio de Janeiróban további öt
arannyal és egy ezüsttel gazdagodott.
Koszta Csaba

Taekwondo
Marosvásárhelyen került megrendezésre a Taekwondo Országos küzdő és formagyakorlat verseny. a Román Taekwondo Egyesület megszervezésével május
21-22. között zajlott a Polivalens Sportcsarnokban.
Eredményeink:
Küzdésben. Turdean Claudiu Matei –1. helyezett (ifi); Man Teodora Maria –
3. helyzett (kadét); Baricz Hunor – 3. helyezett (kadét); Toth Zalán József – 3.
helyezett (gyerek).
Formagyakorlat: Dósa Benedek – 1. helyezett (kadét); Szabó Olívia – 2. helyezett (kadét); Máté Botond – 2. helyezett (ifi); Simon Rusu Stefania – 3. helyezett
(gyerek); Máté Miklós – 2. helyezett (Master). Párosban: Dósa Benedek és Szabó Oliva – 1. helyezett.
Köszönöm szépen Kiss István 3 danos oktatónak a felkészítésben nyújtott segítséget, az önkormányzat támogatását és a szülők bizalmát!
– Máté Miklós –

16

Szovátai Hírmondó, 218. szám 2022. június

szabadidő

Szőlő, bor, drágakő, asszony
Hamvas Béla A bor filozófiája című
remek könyvében így von párhuzamot e négy dolog között:
„Sajátságos, hogy a szőlő és a bor
nem fedi egymást. A finom szőlőből
nem mindig a legjobb bor készül.
Most nincs szó a chasselas szőlőről,
a kommersz, úgynevezett csemegéről, amely számomra sohasem tudott
lényegeset mondani. A nemes Afuz
Aliról, a szőlőskertek királynőjéről,
Matthias Jánosnéról, sőt a muscat
otonelről, és valamennyi szőlők királyáról a muscat black Hamburgról
kívánok beszélni. A muscat otonelt
kivéve bornak szinte egyik sem alkalmas. Az evésre jelentéktelenebb
szőlőkből készül a jó bor. Somlón
megkóstoltam az ősi somlai tőke fürtjét. Úgy szemre szép volt, csaknem
egészen fehéres zöld, nagy, gömbölyű
szemű, áttetszően opálos és üveges, de izéről semmi különöset nem tudok mondani. A Földközi-tengeren elég gyakran
tapasztaltam, hogy a jelentéktelen szőlőkből készülnek a jobb
borok. Egyszer valósággal megdöbbentem. A tőkén alig borsó nagyságú szemekből álló ritkás fürt. Beteg ez a szőlő, kérdeztem. Megkóstoltam, elég édes volt, de furcsa, pótkávé ízzel.
Héja vastag, és rágós. A dalmát nagyot nevetett. Bort hozott
és megkínált. Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy az ivás
mennyivel erotikusabb, mint az evés. Az ivás a szerelem legközelebbi rokona. A bor olyan volt, mint a cseppfolyós csók.
[...]
...minden mámor gyökere a szerelem. A bor folyékony szerelem, a drágakő kristályosodott szerelem, a nő az élő szerelemlény. Ha még hozzáteszem a virágot és a muzsikát, akkor tudom, hogy ez a szerelem színekben ragyog és énekel és illatozik
és él és megehetem és megihatom.
Az alkimisták azt mondják, hogy a drágakő nem egyéb, mint
az eredeti teremtésben élt tiszta szellemlény, vagyis angyal, de
amikor az ember bűnbe esett, az anyagba magával rántotta.
Kővé változott. Ragyogó tisztaságát azonban, mint kő is megtartotta. Ez az elmélet fedi az én teóriámat arról, hogy a borokban és szőlőkben tulajdonképpen szellemi olajok laknak s ezek
géniuszok.

Így üldögéltem és meditáltam a
berényi kertekben, s amikor napnyugtakor hazafelé indultam, sikerült a termékeny délutánt vidám csattanóval
befejezni. Az út mellett nova szőlőtőkét pillantottam meg. Az első percben
meghökkentem. Hát ez ugyan miféle
drágakő? Abban a pillanatban rájöttem, hogy a bor teljes világ, és mint
minden teljes világ, mint például a
nő, a gonosznak, az aljasnak, a sötét
pokloknak is helyet ad, és kell adjon.
A novaszőlő és a belőle készült maró,
büdös, borszerű folyadék nem egyéb,
mint az ördög ügyefogyott próbálkozása, hogy ő is bort csináljon. Soha
ennél sikertelenebb kísérletet! A nova
a puritánok, a pietisták, a vénkisas�szonyok, az agglegények bora, a kapzsi, a fösvény, az irigy, a komisz embereké. Egészséges ember, ha szagát érzi,
Fotó: Molnos
az orrát is befogja, s ha megkóstolja,
eszeveszetten köpködni kezd és addig kiáltozik, amíg valami
rendes itallal száját ki nem öblíti. Mondom, az ördög megirigyelte a Teremtő borművét, és elhatározta, hogy ő is bort fog
csinálni. Beletette sárga kapzsiságát, bosszúszomját, mérgét, pimaszságát, grimaszait, gyáva alattomosságát, komikus nyomorékságát, minden ügyefogyott olaját, és hihetetlenül bőtermővé
tette. A nova tényleg legalább hússzor annyi szőlőt terem, mint
a nemes tőke. De kinek? A kapzsinak és a fösvénynek, akinek
csak az a fontos, hogy soksoksok legyen.
Engem nem csapsz be, szóltam a szőlőhöz. Tudom, hogy a
borhoz tartozik az is, hogy büdös pokla legyen. Ez vagy te. A te
géniuszod a boszorkány. A te drágaköved a húgykő. Amikor virágzol, ammóniákszagodra összegyűlnek a döglegyek. Te vagy
az ateista szőlő.
Megindultam hazafelé, és azon tűnődtem, hogy vacsorához
milyen bort fogok inni. Aztán még eszembe jutott valami. Ez
már nem tartozik a szőlőre, mert ezt nem szőlőből készítik. Ez a
hamis bor. Ez a derített, ólomcukros, szirupos pancs, a legordenárébb merénylet, aminél csak egy iszonyúbb van, a hamisított,
a kifestett, nyafogó, kiállhatatlan, hazug, alattomos, kéjsóvár,
pénzéhes, hisztérikus nőszemély.”
– nos –
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