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Március 15 idusa 

 
   Március közepén több Maroshévíz környéki településen is átutaztam. Csodálkoztam, hogy elég sok házon ott 

van az ország zászlója.  

   Egy nyugati országból jövő turistának ez igen furcsa dolog, hisz ott csupán ünnepnapokon tűzik ki a zászlót. 

Ennek én is több mint 20 éven át szemtanúja voltam, amíg Németországban laktam. Nem tudtam, hogy a 

közeli vagy távoli szomszédaim, akikkel köszönő viszonyban voltam, vagy esetleg beszélgettünk is, milyen 

nemzetiségűek. Ez csak akkor derült ki, mikor a házukra kitették országuk zászlaját (szerb, cseh, stb) a nemzeti 

ünnepük alkalmából. 

Elgondolkodom. Ha itt Maroshévízen a magyarok kitennék nemzeti ünnepükön a házukra vagy az erkélyükre a 

zászlót, mi is történne... Biztosan botrány. Pedig ez nyugaton egy normális dolog, de itt nem. Sok mindenben 

különbözik a nyugattól országunk. Mivel közel 20 évet a tanügyben dolgoztam, nekem az is furcsa volt már, 

hogy itthon ballagáskor a tanárok virágot, ajándékot kapnak, de miért? Ők csak a munkájukat végzik, amiért 

fizetést kapnak. Ez a civilizált országokban nincs. Ugyanakkor azt is furcsálltam, hogy itt a minimális 

szabadság 21 nap, míg Németországban 31 nap.  

   De a normális és kevésbé normális dolgokról, országok közötti különbségekről, jóról, rosszról több oldalt 

lehetne írni, így inkább itt be is fejezem írásom. Siklódi Ildikó 
 

 

 

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés – Ráadás, újabb győzelem 

 
   Egy korábbi lapszámunkban már írtuk, hogy a mostani Európai Parlamentet, a jelenlegi európai országok 

vezetőségének túlnyomó részét (ott ahol komcsi-balliberális diktatúra van) nem érdekli a keresztény Európa 

lakóinak a véleménye, és inkább hagyják, támogatják a törvénytelenül, iratok nélkül, a határátkelőkön kívül 
beszökő muszlimokat kontinensünkre bejönni. A Székely Nemzeti Tanács már több mint egy éve egy polgári 

kezdeményezést indított el a nemzeti régiókért. A balliberális európai vezetőknek az volt a követelményük 

ahhoz, hogy ránézzenek erre a kezdeményezésre, hogy minimum EGYMILLIÓ aláírásra van szükség. Ez nem 

volt elég, de hogy még jobban megakadályozzanak egy ilyen merész kezdeményezést, kiszabták, hogy HÉT 

különböző országból kellenek az aláírások, és ismét KVÓTÁT szabtak meg országonként. A kvótát 

megszabott elvtársak most mérgelődhetnek és gondolkozhatnak a hogyan továbbon, hisz január 31-re meglett a 

szükséges aláírás a hét országból. Az Európai Bizottság, ahol többségben elvtársak vannak, már a kezdetekben 

elutasította a kezdeményezést, de hosszas pereskedés után győzedelmeskedtek a kezdeményezők. Az Európai 

Bizottság bebizonyította (újból), hogy nem tőrödnek a kontinensünk őshonos lakóival. Demokratikus lett 

volna, ha a per vesztése után a Bizottság azonnali hatállyal lemond (az ellenkezők), és eltűnik a politikai 

életből. Nem tette. Nem csodálkozom ezen, mert soha a történelemben egyetlen komcsi sem mondott le önként 

semmiről. Egy másik hangos győzelem a tavaly volt, amikor összegyűlt a követelt egymillió aláírás (jóval 

túlhaladva az egymilliót). Az utolsó győzelem pedig akkor, amikor teljesítették februárban a 7 országból való 

KÖTELEZŐ aláírási kérelmet, de ez nem maradt annyiban, hisz a biztonság kedvéért, mára már 10 országban 

lett teljesítve. Összesen közel egymillió-ötszázezer aláírás gyűlt össze. Így az SzNT kezdeményezésének 

zászlaja alatt tíz ország sorakozott fel. 

   Feltevődik a kérdés: A balliberális EB bírni fogja az ostromot, vagy kitalálnak valamit, hogy szőnyeg alá 

seperjék a kezdeményezést? Czirják Károly 
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Március 15 Maroshévízen 
 

   A maroshévízi magyarság is megemlékezett az 1848-49-es szabadságharcra, a hőseinkre. 

    Ez évben is, akárcsak tavaly, a járványügyi intézkedések betartásával zajlott le az esemény. Idén is a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület meghívására az anyaország is képviselve volt az ünnepségen. Ez alkalommal dr. Sáska 

Zoltán Attila úr Magyarország Bukaresti Nagykövetsége részéről volt jelen a megemlékezésen, ami 17 órakor kezdődött 

a helyi római katolikus templomban, ahol igeliturgiát hallgathattak a jelenlevők. László Áron atya és Madaras Mihály 

Attila tiszteletes urak példás beszédein elmélkedhetett az összegyűlt maroknyi, szórványban lakó magyar lakos. Ezt 

követően a Kemény János Elméleti Líceum diákjainak színvonalas ünnepi előadása tette színesebbé ünnepségünket, 

majd dr. Sáska Zoltán Attila, Magyarország Bukaresti Nagykövetsége I. osztályú titkárának ünnepi beszéde hangzott el. 

Ezek után felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét, majd himnuszaink eléneklésével tisztelegtek a jelenlevők. 

Koszorúzás következett a templomkertben levő emlékműnél. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Dr. Sáska Zoltán 

Attila, a Magyarország Bukaresti Nagykövetség részéről, Bende Sándor országgyűlési képviselő, Bodor Attila 

alpolgármester, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület képviselői, a helyi református egyházközség, a Dr. Urmánczy 

Nándor Egyesület, a Kemény János Alapítvány és a Kemény János 

Elméleti Líceum képviselői. Ez alkalommal nagyon fontos, hogy 

megemlékezzünk a maroshévízi 1848-49-es 

szabadságharcosokról, hősökről is, hisz településünkön is több 

alkalommal véres csaták zajlottak le. Ugyanakkor az is jó, 

hogy a régi dokumentumok megmaradtak, így tudhatjuk a 

hévízi hőseink neveit, sőt egy pár csatában elesett neve is 

megmaradt az utókornak. 

   Végezetül egy személyes megjegyzésem is lenne. Sokan 

írják, mondják egyes eseményekről, és én is ezt vallom, hogy a 

forradalom, pl. az 1848-49-es forradalom, vagy az 1956-os 

forradalom Magyarországon soha nem volt forradalom, sem 

Nagy-Magyarországon, sem Csonka-Magyarországon. A 

magyar nép mindig a szabadságáért küzdött, és ezt a küzdelmet 

nem lehet forradalomnak nevezni.  

   Ezek szabadságharcok voltak, mert nemzetünk mindig a szabadságáért harcolt hol az osztrákok ellen, hol a 

kommunisták ellen. Czirják Károly 

 

Március 15 Gyergyószentmiklóson 
 

   Hazaköltözésem óta ez évben úgy döntöttem, hogy mivel szülővárosomban délután lesz megemlékezés az 

1848-49-es szabadságharcra, részt veszek más településen zajló megemlékezéseken.  

   Eleinte csak a programokat néztem, vajon melyik településen vegyek részt, hisz a járványügyi intézkedések 

miatt mindenhol visszafogottabbak az ünneplések. Mivel Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és 

Gyergyószentmiklóson is háromnaposak voltak a rendezvények, úgy döntöttem, hogy a közeli 

gyergyószentmiklósi ünnepségekre megyek. Nem volt rossz ötlet, hisz csodálatos három napon vehettem részt.  

Első nap, március 14-én a délelőtti órákban az örmény templomban voltam szentmisén, majd az ünnepi 

beszédeken és koszorúzásokon. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal erkélyén zajlottak ünnepi műsorok. 

Március 15-én több ünnepi beszéd hangzott el, ezt követték a koszorúzások, majd a Művelődési Központ egyik 

termében előadásokat és kiállításokat lehetett megtekinteni. Este 18 órától Székely Álmos előadásán lehetett 

részt venni. Március 16-án a helyi Művelődési Házban a Bekecs Néptáncegyüttes előadásán tapsolhattak a 

jelenlevők.  

  Gyergyó lakossága színvonalasan emlékezett meg a hőseinkről. Siklódi Ildikó 

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. 
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Horthy a náci, a fasiszta?! 

 
   Nemrég egy ismerősömmel beszélgetve Horthy Miklós kormányzó is szóba került. Ismerősöm erősítette, 

hogy a kormányzó náci, fasiszta volt.  

   Így elkezdődött a történelem „óra”, végül az ismerősöm leszögezte, hogy meggyőztem Horthy múltjával 

kapcsolatosan. A 40-es évek végén, mikor a kelet európai országokban a kommunisták átvették a hatalmat, 

mindenütt elkezdődött a történelemhamisítás. Mintha nem lett volna már elég, hogy 1851-től a magyar 

történelmet az osztrákok hamisították, ősi gestáinkat elégették, eltüntették. Ma is jellemző a balliberális 

komcsikra, hogy akik nem az ők véleményükön vannak, azok diktátorok, nácik, fasiszták, antiszemiták. Ugye 

ismerős? Horthyhoz visszatérve, elmondtam ismerősömnek, hogy Nagy-Magyarországnak kevés királya, 

kormányzója, miniszterelnöke volt, aki annyit tett az országért, mint Ő. 1920-ban Csonka-Magyarország 

bolsevik uralom alatt volt. Az országot megcsonkították, elvették bányáit, altalajkincseit, kiépített vasútvonala 

egyik legmodernebb volt, pénzbeli bírságot róttak ki az országra egy olyan dologért, amiért nem volt hibás, az 

első világháborúért. Mindez amiatt történhetett, hogy 1918-ban a nemzetáruló Károlyi Mihály és bandája 

lefegyverezték a magyar hadsereget, hagyták kirabolni, megcsonkítani az országot. Horthy kormányzóvá 

választása után újból egy erős Magyarországot hozott létre. Azon kevés vezetők között volt, akik ellenezték a 

második világháborút. A kormányzó úr kiváló tengerész volt, kiváló modorú, művelt úriember, egy becsületes, 

nemzetét szerető ember. Sokat lehetne írni nemzetmegmentő tevékenységéről. Aljas rágalom, hogy diktátor, 

fasiszta, vagy hogy náci volt. Ő egy konzervatív, igazi hazafi volt. Horthy Miklós volt az egyetlen államférfi a 

németek által megszállott országokban, aki kiadta a parancsot, hogy ne engedjék a zsidókat elhurcolni. És 

mégis egyesek ezt róják fel neki.  

   Felteszem a kérdést: Ha a kormányzó úr antiszemita, diktátor, náci, fasiszta lett volna, hogyan tudják 

megmagyarázni, hogy miután Portugáliába, Estorilba kellett meneküljön az újabb komcsi megszállás elől, az 

ottani megélhetését családostól a zsidóknak köszönheti? Czirják Károly 

 

Székely-magyar rovásírás emlékei 74. rész 

 
Az alsósófalvi írásos kőemlék. III. rész 

 

   A 72. részben Ferenczi Géza 1937-es, a 73. részben Balázs Alajos 

1933-as rajzát láttuk. A különbségeket okozhatja, hogy időközben 

eltelt 4 év, a kő semmilyen védelmet nem kapott, sőt el is tűnt.  

   Mindig megdöbbenek azon, hogy nemzetünk múltjának ezeket a 

fontos emlékeit a hivatalos szakemberek hagyják elveszni, 

megsemmisülni. Ilyen a budapesti, Margit-szigeti 2. feliratos kő, 

amelyről két akadémikus is írt tanulmányt, majd sorsára hagyták. 

2013-ban én mentettem meg a Dunába hajítástól, azóta is csak egy 

törött raklapon hever, de legalább fedett helyen van. Bezzeg a római 

emlékek hatalmas megbecsülést kapnak.  

Ferenczi további véleménye a feliratról: A rovó unitárius vallású 

lehetett, Isten egységének hangsúlyozása alapján. Talán 

sírkőfeliratról van szó, bár ennek ellent mond, hogy a kő csak fél kilométerre van a temetőtől.  Mivel vegyesen 

vannak benne kis és nagybetűk, nem pap vagy tanító rótta a betűket. XVIII. századinak véli a feliratot.  Nem 

tartja hamisítványnak, mivel a betű rovátkák vastagon patinásodtak.    

A rovásírással kapcsolatban szó szerint idézem Ferenczit: „Teljesen komolytalan, sőt a leghatározottabban 

tudománytalan volna, ha a rongált részek egyes jegyei alapján — amelyek bizonyos mértékig valóban 

emlékeztetnek rovásjegyekre — rovásírásos szöveget akarnánk kimagyarázni. Nem. Effélét még csak 

megkísérelnünk sem szabad.”   

    Ferenczi Sándornak ez az utolsó mondata indított arra, hogy mégis „megkíséreljem”.  

A fénykép: Erdélyi Múzeum, 1937/4. szám.  Folytatjuk.  Friedrich Klára  

    A rugonfalvi rovásírásos helységnévtábla felállításról, avatásáról készült film itt megtekinthető: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LqkfCw5gbA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LqkfCw5gbA
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Léleksarok 

 
Elfogadás 

 

 Sokan írnak arról, hogy a gyerek születése előtt érzi, hogy elfogadják-e, várják-e. Enélkül nem lehet 

szeretetről, fejlődésről szó. Az elhagyott, hospitalizált gyerekek kisebb súllyal rendelkeznek, és nem néznek 

ránk kerek, érdeklődő szemekkel.  Legyünk tekintettel...a lelki sebeikre is! 

Azt is tudjuk, hogy mondhatunk bármit, testtartásunk, hanghordozásunk, tekintetünk elárul, ha ellentmond 

szavainknak. A gyerek, ha nem érzi, nem hiszi. És mi sem, a „felnőttek”. Nézzék el a macskakörmöket, hadd 

magyarázzam meg! Egyenlőtlen a fejlődésünk, azaz nem egyszerre fejlődünk minden téren, és nem egyforma 

mértékben „növünk fel”. Sokszor látunk felnőttet toporzékolni, ha nem adunk neki igazat, és gyönyörűen 

rajzolni, olvasni nem tudó gyereket. Melyik a „nem jó”? 

Áldott az ingergazdag, harmonikus otthon, ahol van mese, társasjáték, vicc, hosszú, tartalmas beszélgetés, 

bátorítás, álmodozás.  Az iskolára ugyanez érvényes. Írnom sem kéne, hogy ennek ellentéte átok is lehet. A 

hátrányos helyzet szüli a ki nem fejlődést, a tanulási zavarokat. Hisz, ha nem érzi jól magát a gyerek, nem 

tanul. Nem érdekli, beszűkül a „csatorna”, nem megy át az információ. 

 Ahogy a szülő épít a gyermek lelkében, úgy rombolhat is. A pedagógus ugyanúgy. Személyiségünkkel 

nevelünk, tanítunk. Ha nem ismerjük jól magunkat, nem vagyunk jóban önmagunkkal, kizárt, hogy jó munkát 

végezzünk. Tapasztalatból írom. Elfogadni magunkat és gyermekeinket...utána meg valahogy összehangolni 

mindannyiunkat, lenne talán a megoldás. 

Egy volt tanárnőm, aki előre látta a sikereinket az érettségin, este tíz óráig korrepetált. A férje aggódva jött 

utána. Hivatása és lelkesedése nem segített neki az időérzékelésében.  Ott volt mindenki. A „jó” tanuló is, meg 

a „rossz” is. Élveztük. Összetartottak az ilyen pedagógusok. Ez maradt meg nekem belőle, nem az, hogy mit is 

tanultam... Az elhalványult, de megértettem, hogy a kitartó munkával szinte bármit elérhetek, és milyen jó, 

hogy ennyire különbözünk, és kiegészítjük, segítjük egymást. 

Az iskola jó hely kéne legyen, de sok gyerek utálja. Mert kiváltja belőlük az aggressziót. A gyerek érzi a sebét, 

nem kell mások előtt letépni róla a tapaszt. A sok számonkérés, szorongás, címkézés nem motivál, nem 

nyugtat. Mire leérettségizik a gyerek, neurotikus fiatal lehet. Kire bíztuk a gyerekeinket? 

Sok szülőtől hallottam, hogy vizsga előtt benyugtatózta a gyerekét, már sajnálta. Elgondolkodtató... 

De én derülátó ember vagyok.  Hiszek a változásban. A gyerekek „drágák és jó fejek”. Minták szerint 

viselkednek, s néha ahogy „éretlenül gondolják”. A felnőtt tehetetlenségében, vagy hozzá nem értése miatt 

hibáztatja...vagy a gyereket, vagy a másik felnőttet. Mindig arról esik szó, mit nem tud a gyerek, arról nincs 

szó, hogy másból remekel. Pedig jó volna. Minden típusú intelligenciára szükség van. Nemcsak logikaira, 

lexikálisra...kell nekünk festő is, meg egy jó pap is stb. Nem elég, ha a többiből átmenő a jegy? 

Vannak teljesen egészséges gyermekek, akiknek részképességzavaruk van. Például nem jegyzi meg a hónapok 

sorrendjét. Attól ne várd a szorzótábla tökéletes elsajátítását, hanem biztasd a kevesebbért is. 

Maradjon a lélek egészséges, hisz ahogy a sakkban a királynő a „nyerő”, az életben szerintem az érzelmi 

intelligencia. Ezt tanítjuk-e gyermekeinknek? Nem baj, ha nem, kezdjük el! Hiába vagy okos, ha nincs 

önbizalmad, bátorságod megmutatni magad, kiállni a céljaidért, ezer esésből felállni nincs erőd. Fontos az 

Életben a kitartás, a barátságos jellem, az együttműködés, stb. 

A speciális nevelési igényű gyerekektől tanultam a legtöbbet. Tükröt tartottak elém mint ember és pedagógus 

egyaránt. Bárcsak többen látnák azt a tükröt!  Mindenkiben „van olyan, hogy nincs”. Nem fogyaték, nem 

butaság, pofátlanság, egyszerűen nincs meg az a képesség, mint boltban a kenyér, amit könnyen megértünk 

(nem volt, vagy nem tartanak olyant). Nem adatott meg az, hisz különbözünk. Azt kell értékesíteni, ami van. 

Mást nem lehet. A Facebookon láttam egy képen: a halat kérték, másszon fára a szűrőpróbán. Hagyjuk a 

gyerekeket fejlődni abban, amiben esélyük van, hogy legyen sikerélményük! Ez kell a motivációnak,  a 

többiből várjuk el a helyes viselkedést és a minimumot,  így jó haverek leszünk. Nem fog utálni, nem akarja 

pokollá tenni életünk. Nem fog nagy ívben elkerülni, tisztelni fog. A Ma gyereke bátor, nem hagyja magát, 

szókimondó, és ez nem feltétlen rossz. 

 „Nehezen szép” ez a hivatás, az emberformálás. De nagyszerű is lehet. Néha a gyerek „szemüvegén 

keresztül kell nézzünk” ahhoz, hogy jól lássunk. 

                                                                         Lotti (lotticikk@gmail.com) 
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Péter Árpád életútja, a szabadságért folytatott harca 
 

Péter Árpád Gyergyószentmiklosón született, de maroshévízinek vallja magát, hisz több évet is itt 

töltött, itt fejezte be az elemi iskoláit is. Politikai fogoly is volt az 50-es években. Jelenleg Budapesten 

lakik, verseket és meséket ír, de minderről hadd meséljen Péter úr.   

 

   - Tisztelt Péter úr, kérném szépen, egy pár szóban meséljen 

gyermekkoráról, hogyan is került Maroshévízre.  

   - Gyergyószentmiklosón születtem 1938. július 1-jén. Apám Péter 

Károly, anyám Jamneczki Gizella. Édesanyám első férje Lukács Imre volt, 

és én Lukács Árpád fiaként születtem. Anyám második férje adoptált 8-

dik osztályos koromban. A második világháború idején a nevelő apámat 

besorozták katonának, és mi elmenekültünk Magyarországra. Az osztrák 

határ közelében éltünk Gutatöttösön. A háború befejeztével kikiáltották, 

hogy az erdélyiek menjenek haza. Vissza is tértünk Erdélybe, és Ditróban 

telepedtünk le, ahol hat elemi 

osztályt végeztem. 1947-ben az 

apám, Péter Károly, 4 évnyi orosz fogság után hazajött. Közben 

nagyanyám, Péter Vilma, meghalt, ezért leköltöztünk Maroshévízre, 

akinek itt üzlete volt. Itt fejeztem be az elemi iskolát. Az elemi iskola 

befejeztével felvételiztem Gyergyóba a középiskolába, ami sikerült is. 

Ezt nem fejeztem be, mert átmentem Marosvásárhelyre a kereskedelmi 

iskolába, amit végül más iskolákkal együtt kormányrendelettel 

feloszlattak. Itt éreztem, hogy ketté tört az életem.  

- Húsz év alatt Gyergyószentmiklós, Gutatöttös, Ditró, Maroshévíz és 

Marosvásárhely volt az ön lakóhelye, nem semmi. 

- Így van, de még nincsen vége. Marosvásárhelyről hazamentem 

Hévízre, és a kereskedelemben kaptam munkát.1956-ban kitört 

Magyarországon a forradalom. Mi is szabadidőnkben a Szabad Európa 

Rádiót hallgattuk.  

- Azokban az években sokan hallgatták a Szabad Európa Rádiót, hisz 

csak innen tudták meg, mi is történik a világban.   

- Ez igaz. Nekem is nagyon elegem lett a Szovjetunióból, mindenből. 

1956-ban kitör a forradalom Magyarországon, október 30-án több hévízivel kimentünk a Bánffyba ahol 

elénekeltük a Szózatot. Az volt a szerencsénk, hogy a Szózatot énekeltük és nem a magyar himnuszt, mert ha 

azt énekeltük volna, most lehet, nem élnénk. Október 31-én elvittek, hisz el akartam szökni az országból, hisz 

elárult engem K. Jenő, aki Hévízen osztálytársam volt és H. Béla, aki iskolatársam volt szintén Hévízen. Ez a 

két fiú is biztatott, de olyan volt a rokonságuk, hogy engem csak felhasználtak csalinak. Marosvásárhelyen, 

amikor a kereskedelmi iskolába jártam, elmentem több osztálytársammal hétvégeken rendezvényekre, és itt 

ismerkedtem meg egy Gombos nevezetű fiatalemberrel, aki színdarabokat és komédiás dolgokat szervezett az 

ottani fiataloknak. 1956 májusában ez a fiatalember felvette velem a kapcsolatot, hogy ő el akar menni az 

országból, és hajlandó vagyok-e velük menni. Én igent mondtam, de nem tudtam mindent, hogy mi van a 

háttérben. Közben beszéltem K. Jenővel és H. Bélával is, akik szintén beleegyeztek, de csak látszólag. Meg is 

beszéltük az indulási napot, de ez a két ember nem jelent meg. Közben Gomboséknak élelmet vittem, de még 

az indulás elején, ahogy mondtam október 31-én, letartóztattak. Folytatjuk. 

Népi megfigyelések - hiedelmek 
 

Március 10, Ildikó napján fagy, 40 napig lehet fagy. 

Március 12, Gergely napján esik, még áprilisban is havazik. 

Március 12, Gergely napi szél Szent György napig él.  

Március 18,19,21, Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget. 

Március 25, amilyen az időjárás Gyümölcsoltó Boldogasszonykor, olyan lesz a következő negyven napban. 
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ARANY 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 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 

SZÓ-TAN 

Napjainkban színpadon, edző- és táncteremben egyaránt előfordul, hogy aerobicozó fiatalok csoportjával 

találkozunk. Érdekesség, hogy nem valamilyen új hóbortról van szó. A görög eredetű theatrum szó, néznivalót, 

látványosságot jelent. Eredetileg a nyilvános kivégzések nézőhelyére, látványára utalt. Hasonlóan 

meghonosodott az aerobic szó is, amelynek ősi jelentése a Symnopaidike, a katonaságra, harcra nevelt spártai 

ifjúság gimnasztikus táncára utalt. A krétai eredetű táncot Spártában Lykurgos vezette be. A napjainkban 

népszerű aerobic szó görög jelentése: meztelen fiúk csoportos tánca, amely ritmikus lábmozgás mellett a 

birkózás és a pankráció fogásait és mozdulatait is imitálta. 

 

Tiszteletünk elődeinknek 
 

   Egy korábbi 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.  
   Feigl Miksa. Sírja ma már alig látszik, csupán a sírkő hívja fel magára az ott járók 

figyelmét, hogy ott sírhant van. A sírkövön ez olvasható: „Feigl Miksa nyug. k. tanító 

1873-1938, 22 hvd hadnagy” Feigl Miksa Csomafalván született, és 1921-37 között 

volt településünkön kántortanító. Sírkövét az egyesület tagjai letakarították, a feliratot 

fekete festékkel felújították. Isten nyugtassa! 

   Feigl Imre. A síron ez olvasható: „Feigl Imre élt 66 évet, felesége Erzsébet élt 75 

évet.” Feigl úr Csomafalván született, 1937-49 között a római katolikus egyház 

kántortanítója volt, majd tanárként tevékenykedett a 60-as évek végéig. Feigl Imre 

sírját néhány évvel ezelőtt már a helyi Kolping-család tagjai rendbetették, hisz nagyon 

rossz állapotban volt. Az Egyesület kitakarította a sírt, és a márványon levő feliratokat 

fekete festékkel újból lefestette. Nyugalmuk legyen csendes! 

 

 

 

A hónap festménye.  

 

 
 

Orbán Erika festménye. 

 

Dénes Géza rovata.  

 
A harangláb 

 

A harangláb temető ékje 

Épült az Úr 2020-dik évében 

Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében 

E harangláb hívek adománya,  

Mesterek munkája, 

Kísérje az elhunytat 

Utolsó útjára. 

 

Valaki kell 

 

Valaki kell ki nap mind nap segít, 

Ki rosszkedvemben vidít, 

Kivel talál a szó 

Ki mindig biztató, 

Ki megérti a dolgok lényegét 

S nyújtja gyógyító kezét. 

 



 

Kemény János Elméleti Líceum oldala 

Gólyabál tizenkettedikes szemmel 

     Már a tanév elején nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz minden a régi az iskolán belüli tevékenységek terén. 

A szokásos események és hagyományok kihagyása miatt, talán a Gólyabál megszervezésének gondolata is 

bizonytalan volt. Már öt hónapja gólyáink belecsöppentek a líceumi életbe, amelynek körülményei nem a 

legkedvezőbbek voltak, hisz online tanultak, és ez nekünk, a 12. 

osztálynak, egy akadályt jelentett.  

     Egy online, mégis fizikailag együttlétben szerettük volna a 

szokásos Gólyabált megvalósítani, ugyanakkor a jelenlegi 

vírushelyzet szabályait betartva. Így született meg az az ötlet, hogy 

egy videómegosztó közösségi hálozati szolgáltatás, a TikTok 

segítségével alkossuk meg az egyik próbát. A 9. osztály mindegyik 

tagjának egy bemutatkozó videót kellett készítenie, amely által az 

újonnan érkezett diákokat is jobban megismerhettük. Meglepően 

kreatív bemutatókat láthattunk, volt köztük vicces, komplex és 

megszerkesztett videó is, amelyeken keresztül rájöttünk, hogy milyen 

nagyratörő álmokat és célokat tűztek ki maguknak.  

      A zsűri tagjai a 12. osztály részéről Bodor Zénó Attila és Péter Kriszta Enikő voltak, míg a tanárok részéről 

Kulcsár Petra, biológia szakos tanárnő. A bemutató után döntésüket meghozva, Brettschneider Cintiának és 

Vargyas Róbertnek nyújtották át az őket megillető díjat.  

     Az üzenetünk számotokra, gólyák nem más, mint: legyen szép évetek, merjetek bátrak lenni, valósítsátok 

meg álmaitokat, olvassatok, írjatok, fotózzatok, rajzoljatok, és ami a legfontosabb, sose féljetek túl nagyot 

álmodni!  Kovács Elizabet-Vivien, Vieru Adriene-Bernadett, XII.osztályos tanulók 

 

Gólyanapi rendezvény a IX. osztály szemszögéből 

     ,,A vírus ellenére is hálásak lehetünk azért, hogy esélyt kaphattunk gólyának lenni, akár 1 napra is. 

Pillangókkal a hasunkban léptünk be a díszterem ajtaján nem is sejtve, hogy mi vár ránk. Számomra a nap 

pillanata az eskü letétele volt, amivel mi is hivatalosan a Kemény János Elméleti Líceum középiskolásai 

lettünk. Köszönjük szépen ezt az élmény dús napot!” (Csiki Róberta Tekla) 

 

     ,,A középiskolai gólyabál, ami egyszeri élmény minden ember életében, nem volt a legjobb, tekintettel a 

távolságtartásra és a maszk viselésre, de a miénk volt. És megőrizzük ezt a szép élményt!”(Zorgel László 

Győrgy) 

 

     ,,Mindannyian teljesen lemondtunk arról, hogy nekünk is részünk lesz a 

líceumi életbe való beavatásban, mint ahogy eddig minden 9. osztályos diáknak, 

hiszen a vírus már rengeteg fontos pillanatot elvett az életünkből, amelyek 

meghatározóak az iskolai években. Nagyon hálásak vagyunk a 12. osztálynak, 

mert a gólyanapi rendezvény nagyon kreatív és izgalmas volt. Az osztályunk 

nagyon elszántan és nagy odafigyeléssel oldotta meg a kijelölt feladatokat. A zsűri 

döntése alapján Cintia és Robert lett a nyertes, akik nagyon jól teljesítettek és 

büszkék lehetnek magukra.” (Málnási Rebeka Beáta) 

 

     ,,Nagyon tetszett, amikor a videókat néztük és együtt nevettünk az egészen. 

Természetesen arról sem tudunk megfeledkezni, hogy mindenki kapott 1 szál 

virágot és egy levelet az osztályfőnöktől, amely jókívánságokat tartalmazott.” 

(Novák Annamária) 

 

     ,,Nagyon meglepődtem, amikor azt mondták, hogy én vagyok Miss Gólya 

2021, mivel nem gondoltam, hogy esélyes leszek. Én nagyon jól éreztem magam 

ezen a rendezvényen. (Brettschneider Cintia) 

 



REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az 

alábbi címre: hirlap@marosheviz.info 

 

  

  
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 

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon. 
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