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XIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
Szombaton, október 10-én, zajlott le a XIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, mely délelőtt 11 órakor egy igeliturgiával
kezdődött a helyi római katolikus templomban. Itt László Áron plébános úr és Madaras Mihály tiszteletes úr igéik
hangzottak el, majd Bodor Zénó, Óteleki Szabó Magda: Urmánczy Nándor című versét szavalta el. Ezt követően az
Urmánczy családi sírboltnál koszorúzásra került sor. A megemlékezés koszorúit helyezték el: a Magyarország Bukaresti
Nagykövetség részéről, dr. Sáska Zoltán Attila, Fráter Olivér a Sydney-i Konzulátus volt vezetője, Bende Sándor
országgyűlési képviselő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről Mihály János, az Erdélyi Magyarörmények
Szövetsége részéről Puskás Attila elnök, a gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről Hodgyai Géza és Buslig
Gyula, a maroshévízi református egyházközség részéről Madaras Attila, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila
elnök, Bajkó Zsigmond az Erdélyi Magyar Szövetség részéről, valamint a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről
Czirják Károly és Farkas Aladár. A himnuszaink elhangzása után a Közösségi Ház termében folytatódott az
ünnepségsorozat. Miután Czirják Károly köszöntötte a jelenlévőket, dr. Sáska Zoltán Attila a Magyarország Bukaresti
Nagykövetség első titkára ünnepi beszéde hangzott el. Ezek után sor került az idei
Urmánczy Nándor Díjak átadására. A koronavírus miatt egyik kitüntetett sem
tudott megjelenni, így egy későbbi időpontban lesznek a díjak átadva. Az első
kitüntetett Blaskó János szobrászművész volt, akit az egyesület részéről Farkas
Aladár méltatott. A következő Urmánczy díjat Budai László úr kaphatta. Mivel
Németh Szilárd miniszterhelyettes nem tudott eljönni elküldte a laudációját,
melyet Fráter Olivér úr olvasott fel. Szintén a vírus miatti helyzet következtében
nem jöhetett el Zlinszki Zsolt sem Magyarországról, aki egy előadást kellett volna
tartson a 200. Országzászló avatásáról melyet Monoron avattak fel. Zlinszki úr is
egy levélben köszöntötte az ünneplőket és röviden ismertette az Urmánczy által
avatott országzászló történetét, mely levelet Bodor Attila az egyesület alelnöke
olvasott fel. A következőkben Fráter Olivér, a Sydne-i Konzulátus volt vezetője érdekes előadását láthatták, hallhatták a
jelenlevők melynek címe: „Az ausztráliai magyar diaszpóra rövid bemutatása” volt. Ezek után két fotó-dokumentum
vetítésre került sor: „Az Urmánczyak a fényképek tükrében” és „80 éve tért vissza Maroshévíz” címen.
A továbbiakban az Urmánczy kastélyban folytatódott az ünnepség ahol Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények
Szövetségének elnöke nyitotta meg a: Komitas – az „örmény Bartók” elnevezésű vándorkiállítást. U.N.E.

Az Európai Kulturális Örökség Napja, Maroshévíz. Családi program az Urmánczykastélyban
Október 11-én tartották meg az Urmánczy kastélyban, az Európai Kulturális Örökség Napját. A színvonalas
eseményeken több helyi, és más településről érkezett érdeklődő vett részt. Az említett napon felléptek a szárhegyi
Halvilág bábszín csapat, volt filmvetítés az erdélyi kastélyok történetéről, vezetett sétával egybekötött előadás a
kastélyban. A sportról sem feledkeztek meg, hisz biciklis kirándulás is volt szervezve az Urmánczy fedeles híd és a
Bánffy termálvizeséhez. Ugyanakkor ügyességi játékok voltak a kastély udvarán, de a szervezők bemutatták a
www.urmanczycastle.ro weboldalt is. „Az Örökség. A nemesi családok és a műemlékek hasznosításának kérdése”
címen kerekasztal beszélgetésre került sor, de bemutatták a Histo filmet, zárásként a szárhegyi Barátos zenekar lépett fel.
A nap alatt állandó programok is voltak, mind például: Komitas - az "örmény Bartók" életét és művét bemutató
vándorkiállítás vagy Urmánczyak Maroshévízen- válogatás a kastély különböző korszakait bemutató épülő kiállításból,
Az emlékezés fala - memento a kastélyban születetteknek, de volt: Escape from the castle - szabadulószoba.
A rendezvény főtámogatója: Hargita Megye Tanácsa. Támogató: Romániai Magyar Demokrata Szövetség,
Communitas Alapítvány, Urmánczy Events, Urmánczy fürdő, Baroc Pub.
Partnerek: Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ,"Cine Mişcă nu Rugineşte" Sportegyesület, Biketop,
Kastély Erdélyben, ARCHÉ Egyesület, Erdélyi Magyarörmények Szövetsége, Urmánczy Nándor Egyesület, Maroshévízi
Turisztikai Információs Központ.(czirják)

Helyhatósági választások
Szeptember 27-én zajlottak le a helyhatósági választások. Néhány szó a kampányról. A 2004-es kampány volt a legalja,
de az idei sem volt sokkal jobb, hisz az utolsó napokban a világhálón, főleg a két esélyesebb jelölt, nagyon egymásnak
esett, kitárva egymás több mocskos dolgát. Sőt, a szavazás napján lefilmezték, lefényképezték, ahogy nagyobb autókból
krumplit, olajat, cukrot és lisztet osztottak egyes szavazó polgároknak. De térjünk rá az eredményekre. Maroshévízen a
13.017 szavazó polgár közül 4.900 szavazott. Ez 37, 64%-ot jelent. Ezek közül 2464 nő és 2436 férfi. A szavazati jogát
leginkább kihasználó korosztály a 45-60 éveseké volt. Polgármesteri választás eredménye: 1. Olariu Dumitru Szociáldemokrata Párt 1.713, 2. Platon Stelu – Nemzeti Liberális Párt 1.434, 3. Bodor Attila - Romániai Magyar
Demokrata Szövetség 450, 4. Manolache Ludovic – független 348, 5. Calinovici Mihai - Mentsétek meg Romániát
Szövetség és Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja részéről 284, 6. Hiriscau Sever - Népi Mozgalom Párt 253, 7.
Jimborean Ovidiu - független 232, 8. Pascan Constantin – PRO Románia 45.
A helyi tanácsért: 1. Szociáldemokrata Párt 1.602 szavazattal - HÉT tanácsosa lett, 2. Nemzeti Liberális Párt 1.531 –
HAT tanácsosa lett, 3. Romániai Magyar Demokrata Szövetség 590- KÉT tanácsosa lett, 4. Mentsétek meg Romániát
Szövetség és Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja 337 – EGY tanácsosa lett, 5. Népi Mozgalom Párt 251 – EGY
tanácsosuk lett, 6. PRO Románia 109, 7. Humanista Erő Párt 91, 8. Erdélyi Magyar Szövetség 91 szavazatot kapott. 300
szavazat érvénytelen volt.
Nézzük körzetenként.
56-os körzet, Miron Cristea Iskola: 1.501 szavazó közül 577-en szavaztak,
57-es körzet, Miron Cristea Iskola: 1.572 szavazó közül 623-an járultak az urnákhoz,
58-as körzet, Kemény János Elméleti Líceum: 1.395 közül 529-en szavaztak,
59-es körzet, Voinicel Napközi: 1.069 közül 373-an szavaztak,
60-as körzet, Zsákhegyi Szt. Illés Iskola: 1.510 szavazó közül 576-on szavaztak,
61-es Vályai Andrei Saguna Iskola: 1.565 közül 709 személy szavazott,
62-es, M. Eminescu Kollégium: 981 szavazópolgár közül 357-en szavaztak,
63-as körzet, Szt. Illés Iskola: 1.090 közül 354-en szavaztak,
64-es körzet, O.C. Taslauanu Líceum: 1.278 szavazó közül 401-en szavaztak,
65-ös körzet Kelemen-pataki Andrei Saguna Iskola: 987 közül 361-en szavaztak,
66-os körzet, Szék-patak: 60 szavazó polgár közül 32-en szavaztak.
300 szavazat érvénytelen volt.

Megemlékezés
Minden évben az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúkra emlékszünk, de nemcsak. Maroshévízen a
református egyház szervezésében a Zsákhegyi temetőbe kerül sor egy megemlékezésre. Itt elsőként Madaras Mihály
Attila református tiszteletes úr köszöntötte a megemlékezőket, beszélt a nap eseményéről, fontosságáról majd Böythe
Máté szavalata hangzott el, ezt követően Czirják Károly mondott beszédet. A következőkben el lettek helyezve a
megemlékezés koszorúi. A zsúfolt program miatt egy nappal korábban az emlékműnél elhelyezte a megemlékezés
koszorúját dr. Sáska Zoltán Attila a Magyarország Bukaresti Nagykövetség részéről. Koszorúkat helyeztek el a
maroshévízi RMDSz, Kemény János Elméleti Líceum, Kemény János Alapítvány, dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a
református egyházközség. Végezetül himnuszaink hangzottak el. (Cz. K.)
HADIMORZSÁK
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé történelem óráimat
megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. Ezeket, a tollforgatók jóvoltából, a
szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrizte. A hadtörténelem is feljegyzett sok olyan megtörtént
esetet, amely azután kiszínezve, anekdotaként élt tovább. Az elkövetkező években, a Hírlap hasábjain az ókori
görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, úgynevezett hadimorzsákat, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi és
hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a történetek eredetiségükkel, hiteles
tolmácsolással, vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók
érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István

Vezér vagy királynő?
A sakk mintegy kétezer éves múltra tekinthet vissza. Valószínűleg Indiából származik, ahol eredetileg harci játék volt,
négyen játszották és csatarugának nevezték. A táblán lovak és bástyák helyett - eleinte különböző harci
fegyvernemeknek megfelelően - harci elefántok és harci kocsik szerepeltek. A „vezér” viszont ősrégi bábu. DE ha
egyszer vezér, miért nevezik időnként királynőnek? Mert a XV. században a spanyol Lucena (a világ első nyomtatásban
megjelent sakk könyvének szerzője) az arabokat legyőző spanyol Izabella tiszteletére királynőnek nevezte el. De ez csak
afféle becenév. A szakirodalomban e bábunak a neve mindig vezér volt és az is marad.

A 200. ORSZÁGZÁSZLÓ, AMIT URMÁNCZY NÁNDOR AVATOTT FEL
A monori Országzászlós Trianoni Emlékmű története és szimbolikarendszerének
átalakításai
A győztes hatalmak formailag ugyan függetlenné tették az új magyar államot a trianoni
békediktátummal, de a történelmi Magyarország területének megcsonkolása következtében,
mindennemű erőforrásainak kb. kétharmadától fosztották meg.
A trianoni diktátumot a korabeli magyar társadalom sokkhatásként élte meg. Nem volt ez
másképp Monoron sem. A revízió iránti igény következménye a monori Országzászlós Trianoni
Emlékmű is. Az emlékhely nemcsak a mai Monor legjelentősebb köztéri helyszínei közé
tartozik, hanem egyben a legfontosabb Trianonhoz kapcsolódó emléke is. A Trianoni Emlékmű szimbolikarendszerének
átalakításai pedig hűen tükrözik a történelem viharos időszakait.
Ereklyés emlékmű Monoron!
Az 1935. október 27-én felavatott, közadakozásból létrehozott monori Országzászlós Trianoni Emlékművet (tervező:
Horváth Pál községi mérnök, kivitelező: id. Kampfl József kőfaragó) az irredenta országzászló mozgalom keltette életre.
A monori országzászló avatása volt a 200., emiatt kiemelt, országos figyelmet kapott. A területi visszacsatolások
alkalmával (1938-1941) a félárbocon tartott lobogó – a korabeli eljárásrend szerint: szabályozott időtartamig – Monoron
is a magasba emelkedett. A magasztos ünnepi alkalmakat a magyar társadalom örömmámora és a belpolitika egyaránt
vezérelte.
Urmánczy Nándor tevékenysége
Mint az egyik helyi periodikából kiderült a „Magyar Szövetség Ereklyés Országzászló Nagybizottsága s országos
hírnevű elnöke (…)”, már a tervek kezdetétől (1933) várta a folytatólagos sikereket és igen melegen érdeklődött a leendő
országzászló ügyéről. Az avatás megtörténtéről számos újság hírt adott, de talán a legjelentősebb írás az ünnepély napján
jelent meg Urmánczy Nándor által a Pesti Hírlapban, „Minden ötödik nap” címmel. E cikk azért is fontos,
mert közvetett bizonyítékok alapján, ez az írás lehetett az avatóbeszédének az alapja. Az emlékhelyet
Urmánczy Nándor avatta fel és minden valószínűség szerint ő is helyezte el a megszentelt földrögöket az
ereklyetartóba.
Egy szimbólum új szerepben
A II. világháborút követően az emlékhely – sorsának helyi sajátosságaként – minden bizonnyal a
tényleges városközponttól való távolabbi elhelyezkedése (a vasútállomás mellett, az akkori: Hősökligetében) és feltételezhetően a lerombolásával kapcsolatos akarat hiánya miatt maradhatott meg. Más
esetben, a szovjethatalom bizonyára nem tűrte volna el a jelenlétét. Ennek megfelelően vagy lerombolták
volna, vagy szovjet hősi emlékművé alakították volna át, mint sok más helyen is tették az országban.
A Monori 48-as Ifjúsági Bizottság országzászlómentő tevékenységének eredményeképpen az
Országzászló (az árboc és rajta az esküre emelt kéz) is megmenekült a pusztulástól. Így Monoron az 1970-es évek
közepéig maga az Országzászló is – amíg el nem korhadt az eredeti árbocrúd – állt a településen a szocializmus
időszakában is. Igaz, már egy másik: az 1848-as emlékművön, és természetesen nem a hozzá tartozó eredeti lobogóval.
A fentiek szerint egyedi a II. világháború utáni sorsa a monori Országzászlós Trianoni Emlékműnek, amit a helyi
sajátosságok alakítottak ilyenné.
Az átalakítások okai
Abban viszont tipikus a sorsa, hogy az átalakítást, a szocialista évekbeli „törvényszerű”
metamorfózist nem kerülhette el, hasonlóképpen más állva maradt trianoni emlékművekhez és/vagy
országzászlókhoz. Az átalakítás (1959) során csak a kor szellemének megfelelő
szimbolikarendszert kaphatott a kinézete. A cél a népi demokrácia megjelenítése (fő
alkotóelemként pl.: a Kádár-korszak címere) volt. Az emlékmű a politikai hatalom egyik fő
felvonulási és megnyilvánulása színtere lehetett volna. Mégsem így történt. Ennek oka lehetett,
hogy ezt az emlékművet nem az új rendszer hozta létre, emiatt a jelek alapján még átalakított
állapotában is inkább csak a megtűrt kategóriába tartozott és jobbára hallgattak róla.
Helyi sajátosságként értelmezhető még a meglepő kettős névhasználat (Alkotmány
Emlékmű/Tanácsköztársasági Emlékmű). Az indirekt következtetések alapján, a közismerten Alkotmány Emlékműnek
átalakított emlékművet a település vezetése a korszak érdekeinek megfelelően átnevezte a Tanácsköztársaság emlékére.
Ez is azt erősíti, hogy az akkori hatalom nehezen tudta meghatározni és beazonosítani magának az átszimbolizált
emlékművet, amely korábban egy egész más ideológiát képviselt.
A tipikus sors folytatásaként, a politikai rendszerváltás (1989-1990) után 2000-ben – az államiság ezeréves
történelmének megünneplése keretében – Monoron is megtörtént az újabb metamorfózis: a Trianoni Emlékmű
helyreállítása és újraavatása.
2012-ben pedig befejeződött az emlékhely teljes rekonstrukciója az Országzászló helyreállításával és újraavatásával.
Zlinszki Zsolt (Monorért Baráti Kör tag; az emlékhely kutatója). (I. kép. Az emlékhely avatási ünnepélye, 1935. okt. 27.
Forrás: Nagy Zsolt. II. kép. Közvetlen, az emlékhely 2000. okt. 6-i újraavatása előtti állapot. Forrás: Kampfl János. III. kép.
Közvetlen, az emlékhely 2012. jún. 4-i teljes rekonstrukciója utáni állapot. Forrás: Zlinszki Zsolt. )

Momentum…minek a momentuma?
Az anyaországban van egy párt, melynek Momentum a neve. Sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon miért is lett ez a
neve e pártnak. Lehet azért, mert abban a momentumban döntöttek az idegen nemzetiségűek, hogy alapítsanak egy ilyen
pártot? Kíváncsian érdeklődtem utánuk, hisz furcsálltam, hogy a pártalapító vezetőségnek mind magyar neve van, sőt
tudnak is magyarul. Ezeket én személyesen furcsálltam, hisz tudott dolog (a tevékenységeiket nézve, beszédeiket
hallgatva), hogy ők magyar nemzet ellenesek. Sőt mitöbb egyesek viselkedésén látszik, hogy nincsen meg az otthoni hét
évük. Nem tudnak civilizáltan viselkedni a parlamentben vagy más közterületeken. A múlt évben is megmutatták, hogy
nem a magyarokat képviselik, nincsen nemzeti érzelmük, hisz az akkori választásokon úgy Szlovákiában mint Erdélyben
magyarellenes kampányt folytattak. Szerintem e párt egy olyan momentumban alakult, amikor a nem magyarok
eldöntötték, hogy a magyar nemzet ellen kell cselekedni, megsemmisíteni a nemzeti identitásukat, a nemzeti államukat, a
kereszténységüket, a kultúrájukat. Ez év szeptemberében Erdély-szerte önkormányzati választások voltak és ugyanazok a
momentumos nemzetárulók az erdélyi magyarság ellen kampányoltak. Egy román párt mellett kampányoltak (lehet
mindkét párt pénzelője ugyanaz?). A csúcs a helyhatósági választások után történt, amikor a Baja település polgármestere
románul gratulált a marosvásárhelyi magyar polgármesternek. Lehet ők a múlt butított történelmében élnek, nem tudják,
hogy mi erdélyi magyarok tudunk magyarul.
Nem tisztelt momentumos elvtársak, remélem, önök nem magyar állampolgárok, de ha mégis azok, kérném minél
hamarabb mondjanak le a magyar állampolgárságukról, ne szégyenítsék tovább ezt a magyar, keresztény nemzetet, és a
keresztény Magyarországot is hagyják el, költözzenek egy komcsi-bal-libernyák kormány vezette európai országba.
Czirják Károly

Egy újabb hibákat tartalmazó tábla
Nemrég beszámoltunk arról, hogy a Bánffy vízesésnél egy információs táblát helyeztek el, amelyen két régi kép is
helyet kapott, csakhogy mivel nem jártak utána, a képek nem azokból az évekből valók, amelyeket feltüntettek, sőt egy
jelenlegi képet is az internetről „loptak” le, semmilyen engedély nélkül. A napokban a helyi mozi előtti falon egy újabb
tábla lett elhelyezve, és ennek komolyan örvendek, hisz fontos dolgok vannak megörökítve, sőt településünk régi
elnevezései is. Csakhogy itt is sok a hiba. Megemlítik,
hogy Ptolemeu, Sangidava dák várat említ Maroshévíz
környékén. De igazából a dokumentum első pontjában
az van írva, hogy a Felső - Maros mentén valahol egy
Sangidava dák vár állt. Ez Szászrégentől egészen
Marosfőig bárhol lehetett, de a dákoknak mi közük van
a román néphez??? Semmi. A harmadik bejegyzésnél
az van írva, hogy a településünk első hivatalos
dokumentuma 1567-ben lett keltezve és ekkor a
települést Toplocza-ként említik, holott a birtokomban
levő dokumentum (másolat) TAPLÓCZA nevet
használ. A negyedik bekezdésben olvashatjuk, hogy a
Nagyasszony templomot 1658-ban építették. Ezt egyes történészek és a legenda is alátámasztja, de a templomban az ajtó
fölötti tartófán ezt olvashatjuk „Építve 1710-ben”. Az említett tábla alján felsorolják az eddig használt településnév
változatokat. Itt az első elnevezés hibás, hisz Taplácza nevet írnak, holott az első elnevezés a már említett TAPLÓCZA.
Egy ilyen fontos és sok ember által látott tábla elkészítése előtt az illetékesek komolyan át kellett volna nézzék az
adatokat, mert ezt nem 1-2 napra teszik ki.
Úgy látszik, nem törődtek az adatok hitelességével. Czirják Károly

Tiszteletünk elődeinknek
A múlt évi, decemberi, gyűlésen a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy
felújítják, kitakarítják olyan maroshévízi elhunytak sírjait, akik
valamit tettek a településünkért, de mára sírjaik el vannak
felejtve, hisz nincsenek hozzátartozóik, akik gondozzák.
A maroshévízi Zérigh család sírja is a Bajkó-pataki temetőben
található. A család, kereskedéssel foglalkozott, vendéglőjük is volt a
településen. Zérigh Mihály egyháztanácsos volt, több ízben is sokat
adományoztak a római katolikus egyháznak. Zérig Mihály 1888-ban
született és 1954-ben hunyt el. Az egyesület tagjai a sírt
kitakarították, a betűket fekete festékkel lefestették. Nyugalmuk legyen csendes

Bukarestből Maroshévízre
Puskás Rozáliát, született Lőrincz, Maroshévízen nagyon
sokan ismerik, hiszen sokunkat tanított az óvodában vagy az
elemi iskolában. Nemrég lakásán kerestük fel és beszélgettünk
életútjáról, arról hogyan került a bukaresti születésű
pedagógus Maroshévízre.
- Egy pár szóban tessék elmesélni, hogyan is van az, hogy
bukaresti születésű tetszik lenni.
Édesapám
Háromszéken,
Árkoson
született,
Sepsiszentgyörgytől 3 kilométerre. Ők 12-en voltak testvérek.
Nagyapám pedig az első világháborúban hat évet volt katonai
szolgálatban. Édesapám Sepsiszentgyörgyön végezte el a cipész
mesterséget, majd 1928-ban Bukarestbe költözött. Ott ismerte meg
édesanyámat, így születtem én ott.
- A szülei hogyan ismerkedtek meg?
- 1936 volt. Édesapám a cipőüzlete előtt a járda szélén ült és készítette a cipőket, javítgatta, egyszer egy gyönyörű
hölgy ment el, mire ő azt mondta, hogy jó lenne neki egy ilyen feleség. Láss csodát, a hölgy tudott magyarul,
visszafordult és magyarul azt mondta neki, hogy „Ne mondja”. Apukám nagyon megszégyellte magát. Megbarátkoztak,
összekeltek és 1938. február 26-án megszülettem én. Bukarestben egy versenyt hirdettek meg, melyre édesapám egy férfi
félcipővel és egy gyerekcipővel jelentkezett, és mindkettővel első díjat nyert. A díj pénzzel is járt, ebből a pénzből nyitott
üzletet, ahol hét alkalmazottja volt. Nem laktunk sokat a fővárosban, mert jött a
bécsi döntés, és mivel az apukám cipész műhelyére ki volt írva „Pantofar Lőrincz
Albert cipész mester” a hatóságok nem engedélyezték meg a magyar feliratot.
Apukám kezdte fontolgatni a dolgokat, hisz mivel akkoriban a fővárosban több mint
kétezer magyar is lakott és a kuncsaftjainak nagy többsége magyar volt, úgy döntött,
hogy elköltözik, vissza Erdélybe, Árkosra, szülőfalujába, majd Sepsiszengyörgyre
költöztek.
- Hogyan alakult a további életútjuk?
- Anyukám román anyanyelvű volt, de amint már mondtam, nagyon jól beszélte a
magyar nyelvet, hisz a mócok vidékén született. Édesapám 1941-ben Naszódon
akart kiváltani iparengedélyt, hisz nagytatám nagyon gazdag ember volt és oda
valósi volt. Innen idővel elköltöztünk kb. 20 km-re Kisrebrára. Nagyon jó volt a
sorsa apumnak, mert jó szakember volt. Innen Luskára költöztünk, ez Naszódnak
egy településrésze. A második világháború végén csak mi maradtunk ott, mindenki
elköltözött. Nem messze tőlünk a Szamoson egy fedeles híd volt, melyet a németek,
ahogy vonultak vissza, felgyújtottak. Mi a pincébe bújtunk el, de én és a testvérem
kimentünk és láttuk amint felgyújtották a zsindelyes hidat. Ahogy elvonultak, rá
egy fél órára megjöttek az oroszok. Fogadtuk őket. Volt egy orosz tiszt, aki egy
kicsit tudott románul. Ő visszajött és megkért, hogy ebédelhessenek nálunk. Nálunk
is ettek. Egyik katona mindenáron tejet akart inni, de mivel nem volt tej csaj kb. 1 decink, ami kellett a kis testvéremnek,
anyámék nem adták oda, amiért a katona nagyon mérges lett. De a tiszt megfenyegette, hogy menjen ki, mert ha nem,
meglövi. A katona engedelmeskedett. Ezt a katonát el is helyezték, nehogy visszajöjjön. Innen visszaköltöztünk
Naszódra. Van még egy emlékem Luskával kapcsolatosan: egy januári napon beállított négy hatalmas nagy román ember
capinákkal a kezükben. Mivel megtudták, hogy mi magyar család vagyunk, ezért meg akartak ölni, mint a csirkéket, és
egymás mellé kinyújtóztatni. Apum kedvesen fogadta, anyumnak volt egy különleges érzése, érezte, hogy valami nincs
rendben. Apum hívta be őket, de nem akartak bejönni, mire apum azt mondta, hogy a felesége, vagyis anyum is román,
és Ionascu Gheorghe a nagybátyja, aki naszódi. Erre a négy román egyike azt kérdezte „Tu esti Juliska?” Erre ők
megfordultak és elmentek. Apum utánuk ment és rájuk kérdezett, így tudta meg, hogy miért jöttek, és azt is megtudta,
hogy az egyik román unokatestvér volt az anyukámmal. Első osztályba kellett mennem, de nem volt magyar iskola.
Anyukám azt mondta, hogy mi kötelezően magyar iskolába kell menjünk, mert románul úgyis megtanulunk. Ezért
hazaköltözünk Árkosra. Én az 1-7 osztályt Sepsiszentgyörgyön jártam ki, majd tanítóképzőbe mentem Kézdivásárhelyre.
Anyumék Naszódon maradtak, én a nyári szünidőben mentem hozzájuk. A négy éves tanítóképzőt Kézdivásárhelyen
végeztem el. Utána öt képzőiskola végzősei Csíkszeredában gyűltünk össze, kérdezték ki hova akarna menni, tanítani, itt
adták ki a kinevezéseket. Én 18 éves voltam, nekem tetszett a Ditró név, és azt gondoltam, hogy ha oda kerülök, egy
központi iskolában fogok tanítani, de nem oda tettek, hanem a gyártelep óvodájába. Ez két évre rá megszűnt, mert kevés
gyerek volt, és így Orotvára kerültem. Ott is két évet voltam, itt ismertem meg a férjemet, Puskás Sándort, akivel
összeházasodtunk. Czirják Károly (a képek 1962-ben készültek a Zsákhegyi magyar iskolánál. A második képen,
középen Nagy Árpád iskola-igazgató, bal felől Puskás Rozália. Folytatjuk)

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 69. rész
Újabb rovásírásos korong Tatárlakáról, III. rész
A régész, Sabin Adrian Luca véleménye a jelekről, tömörítve:
„A korong első oldalán nagyon finom bevésések vannak, talán azért, hogy
elrejtsék jelentésüket, mert ez egy titkos mondanivaló része. Szent jel, titkos
kommunikáció. Ujjlenyomatok is láthatók rajta, a készítés pillanataiból.
Továbbá rövid vonalak, szétszórt V formák. A középtájon két hosszabb
vonás kb. 45 fokos szög alakban elrendezve, a jobb oldalitól 5 befelé tartó
véset indul, a bal oldali folytatódik 4 vonalban, az egyik V alakban
elrendezve.”
„A hátoldalán rövid vonalakból álló jelek, látszólag rendezetlenül,
nyilvánvalóan szimbolikus, jelképes mondanivalóval. A felszínén, a még
lágy nedves állapotban rajta maradt ujjlenyomatok. Rövid vonalak, pontok,
V jelek láthatók…”
„Nyilvánvaló, hogy nyakban hordták, hasonló korból származó szobrocskákon is vannak ilyen ábrázolások.”
A régész hangértéket nem ad a jeleknek, ebből arra következtetek, hogy jelképeknek vagy szójeleknek tartja
őket, tehát nem betűknek. A jelek összehasonlításánál a régi európai írásokat az Égei tengeri írás egy
változatát és a Duna környéki területek jeleit említi. A napjainkban székely-magyarnak nevezett rovásírásról
nem ejt szót.
A mellékelt ábrán egy égetett agyag töredék látható a feltárásból. Jelképes mondanivaló, egyúttal szép
díszítés is hétezer évvel ezelőttről. Hasonló rajzolatok Torma Zsófia ásatásain is előkerültek Tordoson.
Folytatjuk. Jó egészséget kívánok: Friedrich Klára
Dénes Géza rovata. Október
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés
Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal
Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van felszerelve,
ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a pácienseinket
küldőpapír nélkül is fogadjuk a gyerekvizsgálatokat speciális
fotorefraktométerrel végezzük (kellemetlen pupillatágítás
nélkül, távolsági fotózással) kötelező éves szemvizsgálatok cégek
részére korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek
bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét
egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával) szemüvegjavításokat
végzünk (keretek forrasztása) új, amerikai készülék
látásjavításra, kancsalságra terápiák betegség és sérülés utáni
rehabilitációra, memória, reflexek, mozgás és tanulászavarok
javítására, lelki tanácsadás és relaxációs terápiák
Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410555
1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559
Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205
Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.
Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323

Járd utad!
Éjjel álmodj rosszat, rútat,
Nappal járd a való utat!
Mely lehet könnyű vagy terhekkel teli.
Mely tested, lelked terheli.
Ha sikerrel bejártad,
Esti imáddal Istennek hálát adj.

Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²-es területen
fekvő két ház és 2 melléképület (nyári konyhák). Első ház: 64 m², fából építve,
előszoba, fürdő, 2 szoba és konyha. Második ház: 43 m², téglából építve,
konyha, fürdő és egy szoba. A két nyári konyha 32 m²- en terül el, érdeklődni
lehet: 0724 180 779-es számon.

A HÓNAP FESTMÉNYE

Orbán Erika festménye

A Kemény János Elméleti Líceum oldala

Nehéz körülmények között is TENNI
Tanév elejétől iskolánk közössége abban munkálkodott, hogy biztonságos környezetet és tanuláshoz
megfelelő körülményeket biztosítson minden beiratkozott óvodásnak, iskolásnak.
1. A Kemény János Elméleti Líceum diákjainak tavalyi tanévi díjazását a Kemény János Alma Mater
Egyesület finanszírozta. A diákok arany, ezüst, bronzérmeket és szépirodalmi könyveket kaptak jutalomként az
idei tanév első napján.
2. A Kemény János Elméleti Líceum I. osztályos tanulói tanszercsomagot kaptak a dr. Urmánczy Nándor
Egyesület részéről.
3. A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottságának elnöke saját adománya és szponzorok megkeresése
során, két UW lámpát, fertőtlenítésre alkalmas eszközt vásárolt az iskolának.
4. A Kemény János Elméleti Líceum Napsugár óvodájában Magyarország Államtitkárságának jóvoltából a
napközis óvodások napi étkezésének 12 lejes összegéből 7 lej kifizetését vállaljuk, amit a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. pályázatán keresztül a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottsága bonyolít le.
5. A Kemény János Elméleti Líceum Napsugár óvodájában 3 részmunkaidős alkalmazott havi fizetését a
Romániai Magyar Pedagógus Szövetség vállalta fel. Ezen alkalmazottak nélkül nem lehetne az új óvoda
épületét működtetni.
6. A Kemény János Elméleti Líceum segítséget kért a kolozsvári Iskola Alapítványtól a délutáni
foglalkozások tevékenységének megszervezésére. Két elemi osztály, a II. és IV. osztály vállalta fel a délutáni
foglalkozáson való részvételt. Az Iskola Alapítvány a két tanító személyzet oktatói díját és minden diáknak egy
12 lejes napi meleg menüt biztosítja.
7. A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottságának Iskolai díszterem felszereltségének bővítése című
pályázata pozitív elbírálásba került. 700.000 forint értékben megvalósul a díszteremben egy interaktív okos
tábla és további kényelmes, bordópiros székek megvásárlása. A Magyar Államtitkárság a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. központi pályázatán keresztül finanszírozza ezt a tevékenységet.
8. A Kemény János Elméleti Líceum 2017 júliusában letette a középiskolák ROSE (Romania Secondary
Education Project) országos pályázatát. 2018 februárjában értékelték és bekerült az anyagilag támogatott
országos pályázatok közé. 2018. október 1-én aláírták a pályázati támogatásra a szerződést, így a költségvetés
és a beruházás újratervezése után indulhatott a pályázat első éve 2018. november 19-én.
Három fő területen segített a IX-XII.osztályos diákoknak a sikeres érettségi megszerzésében már két
tanév során. Az első terület: tanácsadás és pályaorientációs tevékenységek zajlottak az iskola tanácsadójával, 2.
terület: felkészítők, megsegítő órák voltak a végzősöknek román, magyar, angol nyelvből, matematika,
biológia, kémia, történelem, földrajz és TIC tantárgyakból, a IX-XI. osztályos diákok csoportosan vehettek
részt román, magyar, matematika, biológia konzultációs órákon, ahol a nehézségeikre, problémáikra kérhettek
tanácsot szaktanáraiktól. A 3. terület extrakurrikuláris tevékenységek szervezése, amelyek célja különböző
képességek, kompetenciák fejlesztése ahhoz, hogy a diákok az érettségin nagyon jó eredményeket érjenek el,
illetve érettségi után motiváltak legyenek a továbbtanulás választásában.
A pályázat összértéke 315 903 lej, amit az iskola, több részletben, 4 évig kap meg fokozatosan. A 4
pályázati év: 2018. október 1- 2019. szeptember 30, 2019. október 1- 2020. szeptember 30, 2020. október 12021. szeptember 30, 2021. október 1- 2022. szeptember 30.
A pályázatnak kötelező volt egy olyan címet adni, amely célját is jelöli, ezért kapta a Consultații, Instruire (KJ)
pentru BAC Tare – CI (KJ) BT nevet.
2020. október 19-én elkezdődött a pályázat 3. éve. Sok sikert és kitartást kívánunk a pedagógusoknak és a
célcsoportban tartozó minden líceumi diáknak, ebben a merész vállalkozásban! A szülők részéről megértést,
támogatást és biztatást kérünk, hiszen a holnap sikere, a ma elvégzett munkánk eredménye lehet.
Hálásan köszönünk minden támogatást, amelyek diákjaink fejlődését, szellemi gazdagodását biztosítják.
Deme Gabriella, igazgató

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita

Csempekályha építés, javítás és pucolás…Víz és lefolyószerelés
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső burkolás. Konditerem
hölgyeknek, munka és tűzvédelmi eszközök, ruhák kaphatók.
Gázpalackcsere. Érdeklődni a 0740990165-ös telefonszámon.

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el
üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz
istállók). tel:0742266779.
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó méz, eladó
méhcsaládok . Méhkaptárok
gyártását, vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693028,
0743507482
telefonszámokon lehet.
**************************************
Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a:
0749568650 telefonszámon lehet
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