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Magyar alpolgármester Maroshévízen 
   November 10-én a maroshévízi önkormányzat alpolgármestert választott. Az 1989-es államcsíny után a 2004-

2008-as időszakban volt még településünknek magyar alpolgármestere, így sokan reménykedve, titokban bízva 

várták ezt a gyűlést, hogy hátha megismétlődik, hogy újból magyar alpolgármestere legyen a városnak. A gyűlésre 

két jelölt jelentkezett:  Rugina Ciprian a Szociáldemokrata Párttól és Bodor Attila az RMDSz-től. A végeredmény 

8:9 lett. Így Bodor Attila lesz a következő négy évben Maroshévíz alpolgármestere. Bodor Attila a két RMDSz 

szavazat mellett hat szavazatot kapott a Nemzeti Liberális Párttól és egy szavazatot a Népi Mozgalom Párt 

tanácsosától. A kinevezés után az új alpolgármester úr válaszolt egy pár kérdésünkre. 

  -  Hogy fogadtad az alpolgármesteri kinevezésedet? 

  - Jó érzés töltött el, hiszen már rég szerettem volna magasabb szinten a közösségért 

dolgozni, tenni, mivel szeretem városomat, Maroshévízét. 

  - Minek köszönhető ez a siker? 

  - A tanács keretén belül egy többségi táborban vagyunk, hiszen a 17 tanácsos közül a hat 

liberálissal, az egy Népi Mozgalom Párt tanácsosával és mi, a két RMDSz-es tanácsos, 

többséget alkotunk. Csapat munkára készülünk fel az elkövetkező évekre. Ahogy 

bebizonyosodott, összetartó és együttműködő ez a csapat. 

 - Tervek?  

 -Egy tiszta várost szeretnénk, ahol az emberek boldogok, egészségesek, gazdag kulturális 

élettel rendelkezzenek, és főleg egy jó megélhetési szintet biztosítsunk. A mi csapatunk 

elszeretné nyerni a közösség bizalmát. Az elkövetkezőkben az emberekről akarok beszélni, nem a politikai 

vetélytársakról. Szeretnénk segíteni a tanügyet, az egészségügyet, az egyházakat, a civil egyesületeket, segíteni a 

vállalatoknak, a faipart, a könnyűipart, a kis vállalkozókat és a turizmust. Szeretnénk, ha a fiataloknak egy 

biztonságos Maroshévízét építenénk ki, így motiválva az itthon maradást. Ugyanakkor, azon fogunk dolgozni, hogy 

nagy és komoly befektetőket vonzunk településünkre, ezzel fellendítve a várost. Célunk, hogy a jövőben Maroshévíz 

vezető szerepet töltsön be a megye északi részén, hogy egyenlőképpen fejlődjön a térség is. A maroshévízi 

polgármesteri hivatal az emberekért és problémáik megoldásáért fog dolgozni. Czirják Károly 

 

Rokonainkra, ismerőseinkre emlékeztünk 
   Minden év november elsején gyertyát gyújtunk a rokonaink sírjai fölött, ismerőseinkre, barátainkra emlékezünk, 

akik már távoztak ebből a világból. Fiatalkoromban mindig elmentem világítani a Bajkó-pataki temetőbe. Szerettem 

ezt a kis, sáros utcát, mely a temető fele vezet, öreg akácfákkal az út szélén. Mára ez az utca le van aszfaltozva, 

keskenyebb lett, és az akácfákat is kivágták az út széléről. 2020. november elsején is ezen az úton mendegéltem a 

temetőbe. Sajnos már több rokonom, ismerősöm alussza az örök álmát ott, mint akik még élnek. A temetőbe érve 

nagy meglepetés ér. Tisztaság van a temetőben, a fű is lekaszálva. Figyelek jobbra, balra…nincs gaz, nincs szemét, 

ez egy példás temető. A sírok színes virágokkal pompáznak, gyertyák pislákolnak. Emberek állnak a sírhantok 

mellett, emberek jönnek, emberek mennek, mindenkin maszk. Nincs az a sokaság, mint az előző években, gondolom 

a vírus miatt. Ugyanakkor az üres sírhantokon friss virágok, mécsesek igazolják, hogy már voltak megemlékezni a 

hozzátartozók.  

   Furcsállom, több évszázad után ez az első maszkos világítás. Siklódi Ildikó 

 

Vírus és szemét 
Ide és tova már kilenc hónapja mindenhol az új koronavírusról beszélnek, fertőződnek meg az emberek. 

Maroshévízen is már több ismerősöm esett át ezen a vírusos betegségen. Fontos a megelőzés, a kézmosás, 

távolságtartás, maszkhordás stb. Maroshévízen mára a lakosok nagy része hord maszkot, de sokan nem helyesen, 

hisz az orruk nincsen eltakarva, ami annyit jelent, mintha nem is hordanák a maszkot. Maszkviselés. Erről már 

nagyon sokat írtak, beszéltek tévécsatornákon, újságokban. Településünkön meglepő, hogy úton-útfélen, a 

sáncokban, járdákon, parkokban ledobva láthatunk használt maszkokat. Ez is a civilizáció egyik pontja (pontosabban 

civilizálatlanság), mert úgy látszik egyeseknek nehezükre esik zacskóba tenni, kukába dobni a használt maszkot. Egy 

felelőtlenül eldobott maszk fertőzhet. De nem csodálkozom, hisz településünkön a földre dobják a szivarcsikket, a 

papírzsebkendőt vagy egyéb szemetet is. Soká lesz, míg egyesek civilizáltan fognak viselkedni. Siklódi Ildikó 



 
 

Nehéz időkben összefogunk! 

Parlamenti választások közelednek, a tét számunkra hatalmas! 
 

   Ellenszélben is haladtunk, akadályok ellenére is vannak eredményeink a parlamentben. Az elmúlt négy 

évben is minden lépésünkkel és munkánkkal a magyar közösség biztonságát tartottuk szem előtt. Ma már 

nem lehet magyar osztályokat megszüntetni a mi beleegyezésünk nélkül, nem tudják mesterségesen 

megváltoztatni a közigazgatási egységek határát úgy, hogy azzal az etnikai arányokat módosítsák, több 

erdélyi városi és megyei kórház jelentősen fejlődött.  

   Maroshévíz és a környékbeli kistelepülések magyar gyerekei óvodától az érettségiig magyar iskolába 

tanulhatnak, egy egyébként tömb román közösségben. Kiemelném, hogy erősebb, nagyobb magyar 

közösségeknek sem mindenhol sikerült ezt elérniük! Ilyen eredményekért, valamint a már felépítettek 

megtartása érdekében elengedhetetlen, hogy erős képviseletünk legyen.  

   Legyünk újra a mérleg nyelve. Csak erős bukaresti képviselet tudja megvédeni a közösség biztonságát és 

fejleszteni a magyarlakta vidékeket.  Számunkra minden választásnak nagy a tétje. Mi csak ott tudjuk 

megvédeni közösségünk érdekét, ahol a döntések születnek. Ott lenni Brüsszelben, erősnek lenni az 

önkormányzatokban – ezek mindig nagy tétek. De egyik sem akkora, mint a mostani: a tét most az, hogy 

nélkülünk rólunk senki ne tudjon dönteni, hogy a magyar képviselet nélkül ne lehessen kormányt alakítani. 

Ehhez szükséges, hogy az eddigiekhez képest több képviselőt és szenátort küldjünk a bukaresti 

parlamentbe. A magyar pártok közötti összefogással és a magyar választók példás mozgósításával ez 

megvalósítható. El kell érnünk, hogy újra mi, a magyarok legyünk a mérleg nyelve a román politikában. 

   Ha összefogunk, nem csupán számában, de erejében is növekedhet a magyar képviselet. Közösségünket 

akkor tudjuk megvédeni, ha képviseletünk erős és megkerülhetetlen. 

   December 6-án újra fel kell mutatnunk a magyar közösség erejét és a magyar összefogásban rejlő 

tartalékjainkat is. Ez a döntés a következő négy évben a magyarság legfontosabb erőpróbája. El kell 

kerülnünk azt a tragédiát, amely felvidéki barátainkat parlamenti képviselet nélkül hagyta. Hiszen csak az 

erős, megkerülhetetlen képviselet a romániai magyarok biztonságának garanciája. 

   Mi, szórvány településként tisztában vagyunk vele, hogy mi a tétje a parlamenti jelenlétnek. Hisz 

jelenlétünk a helyi, megyei önkormányzatokban is sokat nyom a latba, de ez a csapat csak akkor tud igazán 

hatékony lenni, ha az országos vezetésben is jelen van.  

   Saját bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy milyen nehézségekbe ütközünk, ha a többség elnyomása mellett 

kell identitásunkért harcoljunk és a gyerekeinknek a megfelelő nemzeti oktatásban részesíteni, 

hagyományaink, történelmünk, hőseink emlékének tiszteletét kivívnunk.  

   Bízom benne, hogy mindezt szem előtt tartva minden maroshévízi magyar szavazópolgár az urnák elé 

járul és megmutatjuk, hogy van szavunk és hangunk! Bodor Attila Béla, maroshévízi RMDSZ elnök. 

 

Kisebbségvédelmi kezdeményezés vagy törvénytelen betolakodók? 
Már 2019-ben a Székely Nemzeti Tanács elindított egy polgári kisebbségvédelmi kezdeményezést, mely értelmében 

aláírásokat gyűjtenek az európai országok polgáraitól, hogy a ma komcsi-balliberális többségű Unió vezetősége több 

figyelmet és támogatást szenteljen, és ismerje el a nemzeti régiókat. Mára az előírt egymillió aláírás jóval meg lett 

haladva. Most azon dolgoznak az illetékesek, hogy több európai ország lakosai is írják alá a kezdeményezést. 

Mindez szép és jó, csak ami engem megdöbbent, hogy a jelenlegi európai vezetők többségét (balliberális-komcsik) 

még most sem érdekli az őshonos európai kereszténység sorsa, inkább a törvénytelenül, iratok nélkül a határokon 

betörő muszlimok érdekeit védik, támogatják, mit sem törődve velünk, európaiakkal. Czirják Károly 

 

 

Urmánczy Nándorra emlékeztek 
Október 31-én volt 80 éve, hogy távozott az élők soraiból báró Urmánczy Nándor. Ez 

alkalommal a budapesti Fővárosi Örmény Önkormányzat egy megemlékezést tartott a 

Margit-szigeten levő Urmánczy Nándor emlékpad előtt. Itt dr. Székely András Bertalan 

(Urmánczy Nándor rokona), mondott beszédet, majd a megemlékezés koszorúit helyezték 

el: a Fővárosi Örmény Önkormányzat részéről Esztergály Zsófia elnök, valamint dr. 

Gortvay István (Urmánczy Nándor unokája). Czirják Károly  

 

 
 



 
 

2020. október 23. margójára 
   1956-ban kirobbant Magyarországon a forradalom. A kommunista hatalom, valamint az orosz megszállás ellen és 

azok diktatórikus intézkedései, törvényei miatt robbant ki. Nézem a magyarországi tévécsatornákat, az október 23-i 

híreket, megemlékezéseket. Megdöbbenek, hogy vannak olyan politikusok, akik ennyire felednek. Felednek, mert 

ők, vagy szüleik, nagyszüleik 1956-ban a forradalom ellen voltak, sőt olyanok is vannak, akik aktívan a 

forradalmárok ellen cselekedtek, és láss csodát, ezek a politikusok mernek megemlékezni a forradalomról, beszélni 

annak fontosságáról, ők, akik ilyen megemlékezésen nincs mit keressenek, beszédeket mondjanak, hisz ők, a 

családjuk a forradalom leveréséért harcoltak, a forradalmárok megöléséért, megbüntetéséért. (czirják) 

 

Műemlékcenzúra, megalázkodás 
A napokban az olaszországi balliberális-kommunista kormány kilátásba helyezte, hogy Olaszország-szerte olyan 

többszáz éves közterületi szobrokat takarjanak le, melyek sértik a 2015 óta törvénytelenül beszökött muszlimokat. Itt 

példákat is hoztak, mint például az 1501-1504 között Michelangelo által alkotott Dávid szobrát, de más köztéri 

szobrokat is. Olaszországban már arra is volt példa az utóbbi években, hogy iskolákban, az osztálytermekben 

levetették a kereszteket, mert az sértette a törvénytelenül érkezett muszlim diákokat. Itt eszembe jut, hogy egy pár 

hónapja egy gazdag muszlim állam miniszterének feltették a kérdést, hogy hozzájuk miért nem érkeznek muszlim 

menekültek, miért mennek Európába, mely kontinens sokkal messzebb van otthonuktól. A válasz egyszerű volt: azért 

mert ha hozzájuk mennének, be kellene tartaniuk az állam törvényeit, mert ha nem, kitoloncolnák. Ennyire egyszerű. 

De sajnos, az európai balliberális-kommunista kormányok tárt karokkal befogadják a törvénytelenül, személyi iratok 

nélkül érkező muszlimokat. A keresztény Európa elfoglalása folytatódik. Czirják Károly 

 

H A D I M O R Z S Á K 
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 eredetiségével, 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 

Három francia 

   Valaki egyszer feltette a kérdést: Mi a különbség Jeanne d'Arc - az orleáns-i szűz-, Bonaparte Napóleon és Charles 

de Gaulle, a francia hadtörténelem e három nevezetes alakja között? 

   -Jeanne d'Arcot - hangzott a megfejtés - 1431-ben az angolok Rouenben megégették, Napóleont 1815-ben Szent 

Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben meghalt. Charles de Gaulle volt közülük az egyetlen, aki a II. világháború 

időszakában hazájából Londonba emigrált, és brit teritóriumról elevenem tért vissza. 

 

Egyedül maradt öregek 
 

Sokszor nagyon fáj, mert egyedül vagy, 

Gyermekeid képét nézve találsz vigaszt, 

Nevelhetsz gyermeket egyet vagy tízet, 

De kereszted egyedül kell, hogy vigyed. 

 

Most kéne a segítségük és vigaszuk, 

De fájó szívvel tapasztalod, hogy üres a szobájuk, 

Szeretnél mesélni az unokáknak, 

De sajnos, hogy ők is a nagyvilágba vannak. 

 

Biztos őket is zavarja a helyzet, 

De megélhetőségük miatt változtatni kellett. 

Mindig szeretettel gondolnak haza, 

És az otthon hagyott Édesanyjukra, Édesapjukra. 

 

A modern világnak köszönhetően, 

Csöngetsz, felhívod és láthatód őket, 

De nem mindegy, hogy láthatód és hallod őket, 

Vagy mélyen igazán magadhoz szoríthatód. 

Október 15. 2020 – Armella -  

Dénes Géza rovata. November 

Nyugodt élet 
Hol van már a nyugodt élet? 

Mindenki hajt, rohan, kapar! 

Mindent egy nap alatt akar. 

Ma legyen meg! Nem tán holnap, 

Több legyen mint szomszédomnak. 

 

Fáradságtól hull az ágyba, 

Nem érdekli szíve párja. 

Bágyadtan kel, fő a feje, 

Vajon mi is lesz ma vele. 

 

Nyugodt éjt! Ez kívánsága, 

Szemét nem nyomja el álma. 

Forgolódik, fogadkozik, 

Holnap másképpen dolgozik. 

 

Másnap rohanását újra kezdi, 

Életét így felőröli. 

Elfeledi mi az élet. 

Így csak rabja életének. 



 

 
 

A hármaskereszttől Csíksomlyóig 
   Még a 80-as években több maroshévízi lakos régi történeteit hallgatva lejegyzeteltem, hogyan is jártak ők 

1945 előtt, sőt - két lakos - az első világháború előtt Maroshévízről Csíksomlyóra búcsúra.  

   Az elmesélések nagy része (főleg az időseké) majdnem mindenben megegyezett. Valahogy így szólt:  „A 

pünkösdi búcsú előtt három, esetleg négy nappal több maroshévízi lakos összegyűlt a Kereszthegy oldalán 

levő hármas kőkeresztnél. Itt imádkoztak, egyházi énekeket énekeltek, míg megérkezett a „levalósi” hívek 

kis csoportja. Ezek a Mag-ura hegyen levő Bogát forrásból friss vizet hoztak magukkal, és a hévíziek 

korsóiba is egy pár cseppet töltve, indultak tovább. A lényeg az volt, hogy az eredeti Bogát forrásból 

származó vízből mindig legyen, hisz akárhol töltötték a korsót friss vízzel, ebből a forrásvízből kellett 

legyen benne egy pár csepp. Innen a zarándokok a hévízi római katolikus templomhoz mentek, ahol újból 

imádkoztak. A templomtól a Tászok-tetőre vezetett az útjuk, ahol eltöltötték az éjszakát. Másnap kora 

reggel indultak tovább Csíksomlyó felé. Közben előfordult, hogy más keresztaljakkal is találkoztak. A mi 

kis csoportunk egészen Csíkrákosig ment, és a Bogát templomnál, vagy a környékén töltöttük az estét. Itt 

mindig egy szerzetes, vagy plébános már várta, hogy kaphasson a Bogát forrásból hozott vízből. Másnap 

reggel a topliczai kis csapat Csíksomlyóra ment búcsúra, majd onnan 

haza ugyanazon az útvonalon, ugyanazokon a helyeken megállva”. 

Deák Mária elmondása szerint Maroshévízről általában kb. 50 fős 

csapat szokott menni. Az elmesélést leírtam, komolyabban nem 

foglalkoztam vele, mígnem 1998-ban a Kereszthegyen egy közel 80 

cm magas hármas kőkeresztre bukkantam, mely egy kőből volt 

kifaragva, súlya kb. 2000 -2500 kiló lehet. Ekkor forgattam vissza a 

fejemben, hogy lehet erről meséltek az idősek, akik mára sajnos már 

nem élnek. A hármas kőkereszt után érdeklődve megtudtam, hogy 

valamikor nem ott volt, ahol én rátaláltam, hanem közel egy 

kilométerrel fennebb, csakhogy valakik építkeztek, és ezért lett onnan elköltöztetve. 

   Érdekes lenne, ha még volnának olyanok, akiknek a szülei, nagyszülei meséltek ezekről a 

búcsújárásokról, mert fontos, hogy hagyományaink, történeteink fennmaradjanak az utókornak. Czirják 

Károly   
 

Tiszteletünk elődeinknek 
 

   Tavaly decemberi gyűlésükön 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. 

   Gencsy Ferenc tanár, iskola-igazgató sírja a Bajkó-pataki temetőben található elhagyatottan. Egyetlen 

leánya, Izabella, magyar szakos tanárnő volt Maroshévízen, majd 

Marosvásárhelyre költözött. Ott is hunyt el a 90-es évek közepén. Gencsy 

Ferenc 1885-ben született Szárhegyen. 1911-ben költözött Maroshévízre. Itt 

ismerte meg és vette feleségül Marosy Idust. E 

házasságból született Izabella. Gencsy Ferenc: A 

mozgósításkor vonult be Székelyudvarhelyre a 82. 

k. gy. e.-hez. 1915. február 11-től az orosz 

hadszíntéren küzdött. Pilica, Szulejovov és Varsó 

mellett tüntette ki magát. 1915. május 17-én 

megsebesült és 1915. szeptember 20-án súlyos 

légnyomást szenvedett. 1918. november 5-én 

leszerelt. Vitézségéért több kitüntetést is kapott. 

Több tankönyvet adott ki iskolások számára. 1931-ben számtan és mértan 

példatárat ad ki a magyar tannyelvű elemi népiskolák VI. osztálya számára, 

melyet egészen az 50-es évek végéig használtak. Gencsy tanár úrnak köszönhető, hogy a 60-as évek 

közepéig példásan rendben volt tartva a Zsákhegyi Katonai Temető, valamint a Pogyinai Német Katonai 

Temető. 1965-ben távozott az élők soraiból. Sírját az egyesület néhány tagja letakarította, a kőbe vésett 

betűket fekete festékkel lefestették. Nyugodjon békében!  



 

 
 

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.  

 

   - Ezek szerint Orotván sem lakhattak több ideig. 

   - Orotván nehéz volt az élet, hisz én az elsősöket és a másodikosokat tanítottam. Míg itt voltam a településen egy új 

iskolát építettek, ahol egy évet tanítottam. Közben férjemet Galócásra helyezték. Én is oda akartam menni tanítani és 

két alkalommal is 26 kilométert gyalogoltam az ottani igazgatóhoz, hogy vegyen fel, de a lakásához érve a felesége 

azt mondta, hogy alszik és nem költi fel. A férjem azt mondta, hogy jöjjünk Maroshévízre a főtanfelügyelőségre, hisz 

akkor rajoni központ volt. Ceausan volt a főtanfelügyelő, akihez el is mentem. Elmondtam, hogyan jártam 

Galócáson. A főtanfelügyelő azt kérdezte tudok-e románul. Mondtam neki, 

hogy egy keveset tudok, nem sokat, mert elfelejtettem, hisz rég nem 

beszéltem, de hamar megtanulok. Azt mondta, hogy a Régeni úton menjek 

lefele, a templom után bal felől az első épület a szakiskola, míg a második a 

napközi otthon. „Menj oda be, mondd meg, hogy én küldtelek, mert te vagy az 

új oktató” - mondta. Úgy is volt, odaérve bemutatkozok, ahol Bobric Valeria 

óvónő fogadott. A központi napközi otthonban voltam 1960-tól, de tanítottam 

a Zenkáni (Zsákhegyi) iskolában is az 1962-63-as tanévben, mivel Nagy Árpi 

igazgató megkért, hogy menjek tanítani az első osztályosokat. Egy évre 

kaptam meg a kinevezésemet. Az elsősöket mind ismertem, mert óvodásaim voltak. Egy év után visszamentem az 

óvodába, és onnan is mentem nyugdíjba 1989-ben.  

  -  Milyen volt akkoriban a kultúrélet Maroshévízen? 

  - Nagy kultúrélet volt akkoriban, sokszor volt színházi előadás. Én 

személyesen is részt vettem a bábszínesekkel előadásokon, és a dalárdában 

is benne voltam. 

  - Tessék mondani egy pár élményt a „régi” időkből. 

  - Nagyon sok élményem van, de egyre sokszor visszaemlékszem, 

elmesélem. A Szarvas-negyedi óvodában tanítottam valamikor a 70-es 

években lehetett. Az út túloldalán volt a kis vasút. A vonat több 

alkalommal is ment Borszékre ásványvízért. Az óvoda kerítése előtt volt 

egy pár kis pad, és mikor ment a gőzös, az ovisok felálltak a padra és 

kiabálták „Ceausescu, PCR”. Volt egy kis ovisom, aki 4 éves lehetett, de nem beszélt. Egy alkalommal ment el a 

gőzös és a gyerekek már szaladtak is és kiabálták a szlogent, de egyszerre mindenki elhallgatott, mert egy ismeretlen 

hang is nagyon erősen kiabált. Hát láss csodát, az addig „néma” kisgyerek kiabálta, megszólalt, kezdett beszélni. 

Nagy volt az öröm. Sokáig emlegettük, hogy a kisfiú első szavai: „Ceausescu, PCR” voltak. 

   - Nézegetem az elém tett képeket, és jó látni, hogy az óvodások mind székelyruhában vannak. 

   - Igen, minden egyes ünnepkor, szerepléskor vagy évzáráskor mindenik gyermek székelyruhába öltözött. 

  - Végezetül, ahogy látom, nagyon sokan ismerik, tisztelik. 

  - Igen, így van, és nagy öröm számomra, mikor egy-egy rég nem látott diákom megállít a városban, többjüket 

megismerem, és régi emlékeket mondanak el nekem. Olyan eset is történt velem az idén, hogy egy rég nem látott 

diákommal találkoztam. Felelevenítettük a régmúlt éveket, egyszer csak otthagy egy pillanatra és egy nagy csokor 

virággal tért vissza. 

    - Köszönöm a beszélgetést és sok egészséget kívánok! Czirják Károly 

 

A HÓNAP FESTMÉNYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Erika festménye 

 

 

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. 



 
 

 

Székely-magyar rovásírás emlékei, 70. Rész 
 

Újabb rovásírásos korong Tatárlakáról, IV. rész 

   Erős fényben készített fénykép alapján újabb jelek tűnnek fel. A felfűzésre szolgáló, szem szerű két lyuk miatt arc 

ábrázolásnak tűnik, talán a korong kb. 7000 évvel ezelőtti készítőjének  is  ez volt a szándéka.  

Miután a korong erdélyi területen, Tatárlakán került elő, jogosnak érzem, hogy a székely-magyar rovásírás 

hangértékeivel azonosítsam a jeleket.  

   Első oldal: A jobb „szeme” felett (a képen a korong bal oldalán) SZ vagy 1-es számjegy és N betűk. Jobb szeme 

alatt az 1961-es korongon is meglévő, rovás ötöshöz hasonló jel.  A két szeme 

alatt középen egy nagy SZ vagy 1-es számjegy, de lehet rovás R is, mint a 

Botnaptáron.  Az elszórt vonalkák és a pontok lehetnek díszítések is.  

Bal „szeme” és a három pont alatt (a képen a korong jobb oldalán) az eső vagy a 

fésű jele, ez utóbbi „asszony”-t jelent.  Lehet számjegy is, négy vonal felül 

áthúzva, ez szerintem ötven. Fésű szerű jel van  az  1961-es korongon is. 

Látható még rovás T és egy kis háromszög, ez lehet rovás K is, vannak rá 

példáink, pl. a Deszki és a Ladánybenei Gyűrűn.   

   Hátsó oldal: Ha igaza van a régésznek, hogy a korong értelme a „Szent jel, titkos kommunikáció”, akkor ez 

szerintem a hátsó oldalon jelenik meg.  A befelé fordított oldal a „titkos” oldal. Rögtön szembe tűnik egy rovás aK, 

sajnos bizonytalan, mert kinagyítva lehet egymás mellé került rovás ötös és egy ferde vonal (ilyen szár nélküli a 

Botnaptár R-je).  Továbbá C, Ö (vagy SZ, N), látható. Befejező rész következik. Friedrich Klára   

 
 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 

Online oktatás diákszemmel 

    Mint intézményvezető, megkérdeztem a líceumi diákoktól mi a véleményük a járványhelyzet miatt bevezetett 

online tanulásról. Ezeket a véleményeket összegyűjtöttem és név nélkül közlöm őket a továbbiakban: 

   "Én szeretem az online oktatást, jelenleg ez biztonságos út és szerencsére nagyon kreatívan megoldják a tanítást 

,nemcsak érdekesen tanulunk, de az adott körülményekhez képest jól haladunk az anyaggal." 

   “Véleményem szerint az online oktatás, ellentétben a tavalyi tanévvel, most nagyon jól működik. Szerencsére a 

tanárok, nagyon kreatív és jól működő eszközökkel, módszerekkel segítenek minket a tanulásban. Míg a tavaly talán 

nem értettem a leckéket, nem tudtam tartani a lépést a történésekkel, sokszor elvesztettem a fonalat, hogy mit 

hogyan, hova kéne küldenem, idén hála a G suite és a Google Classroom rendszerének teljesen könnyű a tanulás. 

Valamint nagyon nagy pozitívum, hogy nem kell korán kelni, s az órák között szünetet otthon, kényelmesen, maszk 

nélkül, biztonságban tölthetem.” 

   "Szerintem is jól oldották meg az online oktatást, ebben a vírusos helyzetben, a tanárok minden megtesznek, hogy 

elmagyarázzák és leadják a leckét. Köszönjük tanáraiknak ezt a jó megoldást." 

   "Könnyebb a tanulás, nem kell annyira korán felkelni, többet vagyok a családdal, és egészségesebben tudunk 

étkezni itthon." 

   “Nagyobb biztonságban van a diák. Kipihentebb." 

   “Az online oktatás pozitívumai: - nem kell korán kelni  - többet vagyok itthon - biztonságosabb” 

   “Sokkal lazább. A magunk tempójába dolgozhatunk. Több az alvásidő." 

   "Véleményem szerint az online oktatásnak főleg ebben az időszakban nagyon sok pozitívuma van, mint például, 

hogy nem kell bemenni az iskolába többszáz ember közé akik mind tünetmentes hordozói lehetnek a vírusnak és 

szerintem ezért ez a legjobb megoldás, amit most ki tudtak találni." 

   “Otthon kényelmesen tanulhatunk, biztonságban. A tanórákon sokkal aktívabbak vagyunk, mert kényelmesebb 

körülmények között tanulunk.” 

   “Az online oktatás egy eléggé érdekes megoldása a tanításnak. Ha az iskolában tilos volt a mobiltelefon használata, 

most kötelező…A szükségállapot idején elfogadható oktatás, de semmiképpen sem ér a normális oktatás nyomába.” 

   “Nekem tetszik az online oktatás, mert véleményem szerint ebben a helyzetben sokkal biztonságosabb, mert az 

utóbbi időben például a vonaton nem éreztük magunkat biztonságban. Én személy szerint itthon hatékonyabban 

tudok tanulni, és jobban figyelni az órákon, mert nem érzem magam kényelmetlenül. Sokak számára probléma az, 

hogy nem léphet interakcióba más emberekkel, de ez nekem nem okoz problémát, mert amúgy is az online 

kommunikáció híve vagyok.” 



   “Az online oktatás véleményem szerint a jelenlegi helyzetben nagyon hasznos. Bár nem hasonlítható össze az igazi 

iskolában töltött időhöz, ha képesek vagyunk hozzá állni a helyzethez, részt venni minden órán és együttműködni 

tanárainkkal és osztálytársainkkal, akkor már számunkra is könnyebb a tananyag megértése. Az online oktatás 

megakadályozza, hogy veszélybe sodorjuk osztálytársainkat, tanárainkat, szüleinket és közeli ismerőseinket a 

vírustól, és annak tovább terjesztését.” 

   "Szerintem jó ez az online oktatás, mert így legalább otthon vagyunk, és nem kell attól féljünk, hogy az iskolában 

elkapjuk a vírust, és hazahozzuk. Meg hogy így otthon vagyunk, esetleg tudunk többet segíteni a szüleinknek.” 

XII. osztály, végzős tanulók véleménye: 

   “Az online oktatás az én szemszögemből elfogadható. Sok szempontból jó, de rossz is. Jó abból a szempontból, 

hogy itthon vagyunk, nem kell maszkot hordjunk és nem kapunk el semmiféle betegséget. Jó dolog az, hogy el 

vannak rendezve az órák és mindegyikhez külön külön töltjük fel a házikat és minden rendszerezve van. Rossz, 

mivel naponta 6-7-8 órát is kell üljünk a gép előtt és az mindenki számára fárasztó. Első órákban még nem annyira, 

de mikor már elérjük az 5.-6. órát akkor már kezd sok lenni. Márciusban másabb volt, nem volt annyira 

rendszerezve, így hogy megtartunk minden órát, sokkal jobb lett. Remélem minél hamarabb vissza kerülünk, mivel 

hiányzik a társaság. Ez az utolsó évünk és ha már kimaradt a 11. osztályból egy nagy rész, akkor bár 12. osztályban 

legyünk együtt.” 

   “Véleményem szerint az online oktatás nagyon jól meg van valósítva, minden szemszögből. Az elején nehezebb 

volt annyit a számítógép előtt ülni, de már kezd tűrhetővé válni. A anyag minden tantárgyból át van utalva és meg is 

van magyarázva. A tanárok is igyekeznek, hogy megkönnyítsék dolgunkat, de sokszor a diák ismeri el.” 

   “Az én véleményem szerint, az online oktatás nem a legelőnyösebb, főleg nekünk diákoknak, mivel fárasztó és 

eléggé megterhelő napi 6-7 órát gép előtt ülni, délután pedig még egy ugyanennyit íróasztalnál eltölteni, házikat írni, 

elvégezni a kiosztott feladatokat és készülni emellett az érettségire és egyetemi felvételire is. De minden rosszban 

van egy jó is, nem szükséges a maszk viselése, nem vagyunk kitéve semmiféle veszélynek, biztonságban érezhetjük 

magunkat. Mindenki pozitívan áll hozzá az online oktatáshoz, annak ellenére, hogy néha rossz a képernyőminőség, a 

hang, a kapcsolat, igyekszünk kihozni a legjobbat magunkból, úgy ahogy a tanárok is. “ 

   “Az online oktatás sokat fejlődött a márciustól, minden tanár igyekszik megtartani az órákat. Az első hét sokkal 

fárasztóbb volt, a második már nem volt annyira hiszen a tanárok is és mi is kezdjük megszokni. Egy dolog nagyon 

zavaró szokott lenni mikor akad a hang vagy a tanárok, tanárnők által megosztott képernyő minősége romlik, de ez 

mind az internet szolgáltató cég miatt van és  nem nagyon lehet javítani. Jobb az online oktatás mint a semmi de 

várom hogy visszatérhessünk az iskolába hiszen sokkal jobban lehet készülni az érettségire.” 

   “Az online oktatás véleményem szerint egy nagyon hasznos dolog, mivel jobb haladni előre, mint ne tanulni 

egyáltalán és így biztonságban van mindenki. Igazából minden diák örvendene ha suliban láthatnánk egymást és nem 

egy kis telefonon vagy talán számítógép képernyőjén keresztül, de nem ezekben a körülményekben ahol nem szabad 

majdnem semmit csinálni és szigorú szabályokkal vagyunk feltöltve. Mivel XII.- es diák vagyok nagyon szomorú 

számomra, hogy utolsó iskola évemet nem tölthetem az iskola padjában, osztálytársaimmal, diáktársaimmal és 

tanáraimmal és főleg, hogy nem köszönthetem a IX.-es tanulókat egy jól megszervezett Gólyabállal. Szomorú 

vagyok, hogy a Maturandusz résztvevői nem lehetünk, ilyen körülmények között.  

    Mivel nehezebb online tanulni szerintem a tanárok nagyobb hangsúlyt kéne fektessenek a végzős diákokra, és 

azokra a tantárgyakra amiből vizsgáznak. Én úgy gondolom,hogy a tanárok sokat próbálnak segíteni nekünk de 

ehhez a diák hozzáállása is szükséges, ezért boldog vagyok amiért az elmúlt napokban a diákoknak szánt 

szabályzatot adtak az online oktatás lefolyásáért. Hálásak kell legyünk amiért a technológiát végre valami hasznosra 

tudjuk felhasználni és nem csak azért, hogy az időt töltsük, és, hogy iskolánk létre tudta hozni a G-Suite platformot, 

amin órákon vehetünk részt. 

    Remélem, hogy minél hamarabb visszatérhetünk iskola padjainkba egészségesen és egymást láthatjuk ennyi idő 

után. “ 

   “Számos óra nagyon hasonló az iskolai órához, egy pár tanár kreatív parafatáblákkal és játékos feladatokkal dobja 

fel az órákat.” 

   “Véleményem szerint az adott körülményekhez pozitívan kell hozzáállni és mindent, amit tehetünk, meg kell tenni 

a tanulás szempontjából. Minden óra rendesen meg van tartva órarend szerint, és a tanár utasítása után kell beküldjük 

az adott teendőnket. Ideális megoldás a szabályok betartásával kapcsolatosan, illetve online maszkot sem kell viselni, 

megkönnyebbítve a dolgunkat.” 

   “Az online oktatás, véleményem szerint, praktikusabb módszer, főleg ezekben az időkben, mert egymást védjük, 

könnyeben hozzáférhetünk adott feladatlapokhoz, és könnyebb a hozzáférhetőség az órákhoz. Hátrány az, hogy 

sokszor egy webkamerával sok konflikus generálódik. Ezek mellet, mi is részt vehetünk a COVID-19 elleni 

harcban.” 

   “A tanárok sokat próbálnak segíteni nekünk, és mi is igyekszünk minél jobban oda figyelni és megérteni mindent.” 

 

Köszönöm a diákok véleményét, akik mindennapi feladataik mellett, határidőre beküldték gondolataikat. Bíztató 

szülők, pedagógusok számára a diákok pozitív hozzáállása. 

   További sok sikert és jó haladást kívánunk minden tanulónak. Jó egészséget mindenkinek! 

 

 



 

 

 

  

  
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. 
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