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Tanszerek az első osztályosoknak. 
 

Akárcsak az előző években is a dr. Urmánczy 

Nándor Egyesület ez évben is különböző tanszereket 

adott a magyar iskolába iratkozó diákoknak. Az 

ajándékcsomagokban voltak, vonalas és számtan 

fűzetek, gyurmák, színes papírok, ceruzák, radírok, 

vízfestékek, ecsetek, ollók, vonalzók, hegyezők, 

ragasztók, szines ceruzák stb. A maroshévízi 

Kemény János Elméleti Líceumba 14 csomag lett 

átadva, míg a salamási Szt. András Általános 

Iskolába négy csomag. U.N.E. 

 

 

Maroshévízen a román válogatott 
 

Szeptember 1 és 27 között a román női (U17) 

röplabda válogatott Maroshévízen van 

edzőtáborban. Az elmúlt években a válogatott jó 

eredményekkel büszkélkedhetett, hisz a maroshévízi 

Macarie Marius edzette válogatott két éve az 

ifjúsági olimpián Bakuban ezüstérmet szerzett, míg 

a Kairóban tartott világbajnokságon a hatodik 

helyezést érte el. A jelenlegi edzőtábor felkészülés 

az európai bajnokságra, melyet október 1-10 között 

tartanak meg Montenegróban. Czirják Károly 

 

 

 

Bánffy vízesési információs tábla 

 
   A maroshévízi Bánffy termál vízesés egyedi Romániában. Európában még egy ilyen van (Toscana 

mellett). A mi vízesésünk 

2015 előtt egy valóságos 

szeméttelep volt, habár 2007-

től majdnem évente beadvány 

volt leadva a helyi 

polgármesteri hivatalhoz 

ennek értékéről, felújítási 

ötleteket is adva. 2013-ban 

védett területté nyilvánították, 

majd 2015-ben kitakarították, 

korszerűsítették. A napokban 

egy újabb információs 

táblával bővült a vízesés előtti 

hely. E táblán a védett 

növények vannak feltüntetve, 

ugyanakkor két régi kép is ki lett téve, mitöbb, a képek készítési ideje is rá lett írva, csakhogy ezek nem 

valósak. Egyik képnél hat évet tévedtek, míg a másiknál hármat. Mielőtt egy ilyen publikus információs 

táblát kitesznek, az illetékesek kellett volna érdeklődjenek, hogy minden adat helyes-e. Nem történt meg. 

   Ugyanakkor sajnálatos, hogy e tábla csak románul van kiírva, pedig településünkön magyarok is élnek, 

sőt magyar turisták is ellátogatnak a vízeséshez. Czirják Károly   

 

 
 

 



 

 
 

Félretájékoztatások 
    A minap egy román adó híreit néztem, és a bemondónő mondta, hogy több mint valószínű, hogy az 

ősztől több termék drágulni fog. Felsorolásba kezdett, így megtudhattuk, hogy a legtöbb élelmiszertermék 

is drágulni fog. A felsorolás végén mintegy „megnyugtatásként” bemondták, hogy a drágulás előtt álló 

termékek Romániában olcsóbbak, mint a nyugat európai államok nagy részében. Szerintem a 

hírszerkesztők, akik ezt a hírt leírták, soha nem voltak a nyugati országokban, hisz még Magyarországon is 

a legtöbb termék olcsóbb, mint Romániában. De a legnagyobb félretájékoztatás ott van, hogy ha olcsóbb is 

lenne egy termék, a fizetések Romániában (és Bulgáriában) a legkisebbek. Míg itthon a lakosság túlnyomó 

része 1.300 lejt kap egy hónapi munka után kézbe, Németországon, ahol több évtizedet éltem, egy egyszerű 

munkásember egy hónapi munkáért 1.155 eurót kap kézbe.  

    Szóval a bérkülönbség óriási. Sajnos a hírekben nem mondják be az illető ország minimálbérét, így 

sokakat félrevezethetnek. Siklódi Ildi 

Identitás 
   Az identitás az elmúlt évezredekben nagy szerepet játszott az emberiség életében, minden egyes ország 

identitása, fejlődése, a különböző hatások. A keresztény Európára a nemzetállamok voltak a jellemzők. 

Példa Németország, mely egy nagy nemzetállam volt, igen, csak volt. Mára a valamikor mindenki jelképe, 

a nyugati országok, már nem az, ami volt ezelőtt 20-30 éve. A nyugati országok nagy változásokon mentek 

át. Mára már csupán a nagyobb bérezés vonzza a fiatalokat a nyugati államokba. Ma már a nyugati 

országoknak nincsen identitásuk. A nagy nyugati országok már évek óta elvesztették a vallási 

identitásukat, a sok, főleg törvénytelenül behozott muszlim bevándorló miatt, mára nincsen nemzeti 

identitásuk, és itt nem álltak meg a világ urai, hisz már meg akarják szüntetni a nemi identitást is. Már 

több nyugati ország elnöke, de nemcsak, azt mondta, hogy egy család nem föltétlenül egy nőt és egy férfit 

jelent. Most azon dolgoznak, és már iskolákban is tanítják, nyugaton, hogy a nemi identitás nem föltétlenül 

az a primitív dolog, amit mi tudunk….Ők már nem a gyermek, család, nemzet, haza fogalmaiban 

gondolkoznak. És sajnos egyre több nyugati állam balliberális-komcsi vezetője így gondolkodik. Nyugaton 

már minden diktatórikus, cenzúra van, minden nem balliberális elképzelést letipornak, elhallgattatnak.  

Hogy mi lesz a vége.... 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 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 

A hősnők 

Az "amazon" név jelentése "melletlen, mell nélküli". A hadviselésben jártas nők ugyanis jobb mellüket 

levágták, hogy ne akadályozza őket a fegyverek kezelésében. Hogy balkezesek is lettek volna, akiket a bal 

mellük zavart, arról nem szól a rege. De nem csak az amazonok származása bizarr, hanem az apjuké is. 

Mars, a marcona hadisten ugyanis úgy fogant, hogy anyját (az amazonok nagymamáját) Flóra, a virágok 

istennője, egy szál virággal megtermékenyítette. Hogy ezek után a virágok helyett miért a háborúkat 

kedvelte, az örök rejtély maradt. 

Októberi előzetes 
Október 10-én lesz megtartva a XIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. A pontos programról a 

facebookon, valamint a Maroshévíz weboldalán http://www.marosheviz.info/ időben értesítjük az 

érdeklődőket.  

 

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. 

http://www.marosheviz.info/


 

 
 

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába (9.) 

 
     Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű 

embereket, akik több éve más országokban laknak. E lapszámunkban a maroshévízi 

születésű Tankó Albert ismerteti meg az életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az 

Amerikai Egyesült Államokban él.   

-  Mondj néhány dolgot a mostani életedről. Hol dolgozol? 

- Sok munkahelyem volt. Én úgy szoktam mondani, hogy nekem nincs annyi ujjam, 

mint amennyi munkahelyem volt. A 

feleségem 43 és fél évet dolgozott egy 

munkahelyen, jelenleg 2 éve nyugdíjas. 

Közel 7 éve egy saját cégem van, kézműves dolgokkal 

foglalkozom. Feketedióból, barackmagból, szilva-, cseresznye-

, és sok más fajta magból, színes üvegek felhasználásával is, 

fülbevalókat, nyakláncokat, asztalkákat és egyéb 

emléktárgyakat készítek. Minden hét végén különböző 

településeken árulom ezeket. Nagyon jól megfizetik az emberek a kézműves tárgyakat.  

Amerika annyira fejlett, hogy minden ki van találva, nem lehet újat kitalálni, nagyon lángész kell legyél. A 

kézművességet itt a faluban kezdtem el. Elmentem egy alkalommal egy 

kézműves vásárba, elvittem a munkáimat, amelyek a szervezőnek, aki 25 

éve foglalkozott kézművességgel, nagyon tetszettek. Elmondása szerint 

munkáim egyediek. Eleinte nem is tudtam, mennyiért adjam el, amiket 

készítettem. Ez a barátom mondta, miért mennyit kérjek. Egy darabig 

vele mentem vásárokba, melyek szombaton és vasárnap vannak.  Az első 

nyolc vásár után 10.000 dollárt szereztem. Most már vettem egy 

hálókocsit és avval járok hétvégeken vásárokba. Munkáim egyediek, 

senki más a világon nem készít ilyenek. Nagyon boldog vagyok, mert 

sok vásárlóm keres meg, és jól esik, hogy megdicsérnek a munkámért, a 

leleményességemért. Télen egy évre való munkát előkészítek, és 

tavasztól járok hétvégeken a kézműves vásárokba. 

-  Kiszökésed után voltál-e még Maroshévízen? Családod? 

- 1982 óta csak 1993-ban voltam Maroshévízen. Nincsen honvágyam, megszoktam az itteni életet, 

kitűnően beilleszkedtem. A feleségemről már beszéltem. Két fiam van, egyik orvos, a másik 

építészmérnök. 

- Köszönöm a beszélgetést!   

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. 

 

   Kristóf György református lelkész. (1908-1974). 1908. június 

29-én született Szászvároson. Apja, dr. Kristóf 

György, Sáromberkén született és Szászvároson 

volt tanár. Édesanyja, Bartha Irma, Tordoson 

született. Kristóf György 1963-ban került a 

maroshévízi református egyházközséghez, miután 

a ploiesti-i kis református közösségnél szolgált. 

Felesége, Erzsébet, 1960-ban hunyt el és a ploiesti-

i temetőben alussza örök álmát. Kristóf tiszteletes 

úr 1974-ben hunyt el. Jelenleg két unokája él, de mivel a sors messze elsodorta, ritkán 

szoktak Maroshévízre látogatni. A tiszteletes úr a Bajkó-pataki temetőben alussza örök álmát. Az egyesület 

kitakarította a sírt majd a bevésett írást újból lefestették. Isten nyugtassa!   
 



 

 

Jogállamiság 
   Az utóbbi öt évben sok vita folyt az európai parlamentben a jogállamiságról. A jogállamiság azt is jelenti, hogy 

egy adott országban, vannak különböző nézetű újságok, televízió csatornák, az emberi jogok nincsenek eltiporva, 

nincs cenzúra stb.  

   Nos, több mint öt éve az Unió vezetését átvették a balliberális kommunisták. Azóta a jogállamiság azt jelenti, 

ahogy ők gondolják. A jogállamisághoz tartozik az is, hogy minden személy bemehet az illető országba, ha 

felmutatja a személyi igazolványát, az útlevelét. Tudott dolog, hogy 2015-től a keresztény kontinensünkre meghívták 

a muzulmánokat, de ezek nem a határátkelőkön jönnek és nem  mutatják fel az útleveleket sehol. Ezek törvénytelen 

helyen jönnek be. Azok az országok, amelyek nem engedik be országukba azokat az embereket, akik átszöknek a 

határokon és nincsen személyi igazolványuk, azokat az országokat a balliberális komcsi vezetők diktatórikus 

országoknak nevezik, ugyanakkor azt mondják róluk, hogy nem jogállamok. Sőt, sok esetben ezekre az országokra 

azt mondják, hogy nincs sajtószabadság, nincs független sajtó. Független sajtó, tévécsatorna soha nem is volt és nem 

is lesz. Mindenik vagy baloldali, vagy jobboldali. Most Európát a baloldali komcsik vezetik, így érthető, hogy azokat 

az országokat szidják, ahol a jobboldal kormányoz. Romániában sincs független média, habár az arányuk kb. 50-

50%. Immár jól tudjuk, hogy minden egyes tévécsatorna vagy újság melyik oldalnak közvetít vagy ír. De így van ez 

külföldön is. Hamis hírekkel teli a CNN, BBC, New York Times, melyek baloldaliak. Magyarországon sem különb a 

helyzet, csakhogy ott kissé több a balliberális-komcsi média. Bekapcsolom a televíziót és számolni kezdek, hogy 

Maroshévízen hány magyarországi libernyák és hány jobboldali leadót nézhetek, az eredmény 8-8. 

   Jogállamiság. Erről a kelet- és közép-európai országok nyugodtan beszélhetnek, hisz ezekben az országokban 

nagyrészt be van tartva, nem így a balliberális komcsi országokban. Példa: Franciaország, Németország, Hollandia, 

Belgium, Olaszország, hisz ezekben az országokban nagy a cenzúra. Ha törvénytelen betolakodók követnek el 

gyilkosságot, gaztetteket, a média túlnyomó része nem írhat róla, ha tüntetések vannak, és ez évben az említett 

országokban nagyon sok volt, a média nagy része nem számolhat be, vagyis cenzúráznak. Ha papokat ölnek, vagy 

templomokat gyújtanak fel a muszlimok, a média nagy része nem tudósít. Hajdanán a közép Európa országaiban 

baloldali vezetés volt, ekkor nyugaton a jobboldali kormányok jó életmódot biztosítottak, megalkották az uniót, nem 

a mait, ma közép Európa országaiban jobboldali kormányok vannak, az életszínvonal, a gazdaság is felívelt. A 

nyugati országok nagy többségében baloldali-komcsik uralkodnak, ezért nem egyeznek a közép európai országok 

vezetéseivel, hisz ők megvannak szokva a komcsi életmóddal és azt akarják mindenki úgy cselekedjen ahogy ők 

diktálnak, mi több bele akarnak szólni a független államok belpolitikájába is. 

   És még ők mernek vádaskodni? Leckét adni a jogállamiságról. Sajnos igen, mert jelenleg többségben vannak, és a 

háttérhatalmak is őket pénzelik.  Czirják Károly 

 

 

 
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, 0365/410-

555 

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 

Dénes Géza rovata. Szeptember 

Miért kell a magyar iskola? 

 

A magyar nyelv legszebb szava – édesanya. 

De olyan szép másik szavunk – édes anyanyelv. 

Magyar ember sarja, ki nyelvét nem tanulja, 

Fél ember lesz, suta, buta. 

 

A magyar nyelv hol tanulható? 

Iskola padokban írható, hallható. 

Szülők, nagyszülők, magyar emberek, gyerekek, 

Sose feledjétek, hogy 

Anyanyelven tanulni szép, jó és remek! 

A HÓNAP FESTMÉNYE 

 
Orbán Erika festménye 

tel:0265/250-120
tel:0265/577-282


 

 

 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 68. rész 
 

Újabb rovásírásos korong Tatárlakáról, II. rész 

   Az új korongról magyarul még nem jelent meg tájékoztatás, a régész angol nyelvű tanulmányaiból fordítottam az 

itt következő ismereteket.  

   A feltárás során sok tárgyat gyűjtöttek a régészek,  csont eszközök, edény cserepek,  5-6 cm. magas agyag 

szobrocskák, alabástrom töredékek, csont tűk,  talpas pohárkák, csont palántázók, csont fúrók, lyukasztók, lapátkák.  

Ezek ugyanabba a régészeti korba tartoznak, mint az 1961-es ásatás leletei és Torma Zsófia gyűjteménye: tehát 5500 

és 7500 év közöttiek. S. A. Luca Tordoson is ásatott, ahol kb. 

140 évvel ezelőtt Torma Zsófia, de nem említi a régésznő 

nevét. 

   Idézet a feltáró régésztől: „Tatárlaka Gura Luncii nevű 

területén 2014-ben kezdődött leletmentő feltárások egy szent 

jeleket hordozó tábla felfedezését eredményezték, amely 

jelképeiben majdnem tökéletes analógiákat mutat a kerek 

tatárlakai táblával.” (Tehát az 1961-es ásatáson előkerült 

koronggal.) 

A Gura Luncii román kifejezés jelentése: a „rét szája”. Az 1961-es feltárás a Groapa Luncii nevű területen zajlott, 

ennek jelentése: a „rét gödre”.   

Az új korong 3 cm. átmérőjű, kiégetetlen, de hőforrás közelében szárították. A felületén tudatosan készített jelek 

vannak, tehát nem véletlen karcolatok.  Nem sírban, hanem egy tell-ben, telephalomban került elő.   

A képen a korong  elején és hátoldalán a különböző fényképészi megoldások hatására  jobban látható a jelek 

sokasága, mint azon, amelyet az előző részben mutattunk.   

   A kép S. A. Luca írásából származik. Folytatjuk. Friedrich Klára  

 

Helyhatósági választások 
Szeptember 27-én helyhatósági választások lesznek. Maroshévízen polgármesterre, önkormányzati- és megyei 

tanácsosokra lehet leadni a szavazatokat.  A pártoknál a tanácsba való bejutási küszöb 5 %, míg a szövetségeknél 

8%. Maroshévízen a magyar szavazatokért „harcba” lépett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi 

Magyar Szövetség (a Magyar Polgári Párt és Erdélyi Magyar Néppárt szövetsége). A polgármesteri székre nyolc 

jelölt van. Constantin Păşcan – PRO Románia; Ludovic Manolache – független; Dumitru Olariu – Szociáldemokrata 

Párt; Bodor Attila Béla – Romániai Magyar Demokrata Szövetség; Stelu Platon – Nemzeti Liberális Párt; Horaţiu 

Sever Nicu Hirişcău – Népi Mozgalom Párt; Mihai-Achim Calinovici – Mentsétek meg Romániát Szövetség és 

Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja részéről, valamint Ovidiu Jimborean – független. 

 
Tisztelt maroshéviziek! 

     Nagy megtiszteltetés számomra,hogy az általuk előválasztáson rangsorolt listát, mint helyi RMDSZ elnök 

vezethetem.Az idők során igyekesztünk,hogy közösségünk szociális és kultúrális életén javitsunk, egy élhetőbb 

városért dolgoztunk,és az önök segitségével dolgozni fogunk a jövőben is.  

   A maroshévizi RMDSZ tanácsosi csapata, egyik legaktivabb frakció volt a helyi tanácsban. Megszeretném 

köszönni Szabó Kálmán és Deme Károly kollégáimnak a kitartó munkát,amit közösségünkért,a maroshévizi 

magyarokért ,és nem magyarokért tettek. A mostani választási helyzet egy kicsit bonyolultabb és nagyon nagy a 

széthúzás az egész politikai szférában.Ezért most mi nagyon össze kell fogjunk és,mint mindig,be kell 

bizonyitanunk,hogy igen,egy erős és motivált közösség vagyunk.  

    Ne hagyjuk,hogy apró emberi ambiciók vagy zsebpártocskák ékként megosszanak,szétválasszanak és megbontsák 

annyi éven keresztül nehéz munkával épitett értékeinket. Nehéz időkben, a 

maroshévizi ember mindig összefogott ,és nem hagyta,hogy közösségét valaki vagy 

valami gyengitse. Én úgy gondolom,hogy most sem fog ez a dolog megtörténni. 

   Az RMDSZ a biztonságot és a fejlődést biztositja a térségben.  

  Szeptember 27- ke után is, az önök segitségével ,mi leszünk a legerősebb csapat 

Hargita megyében. 

  Nekünk reális programunk van,ami a választó polgárok konzultálásával volt 

kidolgozva. 

  Mi az infrastruktúrát,a viz és csatornahálózat fejlesztést fogjuk bőviteni. 

  A kultúra, a szociális fejlesztés,az ifjak bevonása a közösségért való munkába, 

kitűzéseik egyike. 



 
 

 Fiatalok itthon maradása,családbarát programok támogatása. 

 A kis és középvállalatok fejlesztése.   

 A turizmus és helyi termelők támogatása. 

  Az egészségügyi ellátás fejlesztése. 

  A tanügyben való befektetések,a diákok tanulási és ellátási feltételeinek jobbitásán fogunk dolgozni. 

  A szépkorú lakósaink életének szebbé tevésén és életszinvonalának  emelésén fogunk tevékenykedni. 

  Az RMDSZ egy igazi nagy csapat,aki azért dolgozik harminc éve,hogy közösségeink 

erősödjenek,fejlődjenek,gyarapodjanak és minden magyar boldogan, itthon érezze magát szülőföldjén. 

  Mi itt, Hargita megye északi  részén,úgy gondoltuk,hogy minden magyar embernek van egy román barátja és azt 

kérje fel,hogy szavazzon az RMDSZ re,mert mi vagyunk Hargita megyében a FEJLŐDÉS és a BIZTONSÁG. 

  Élhető várost akarunk,ahol mindenki jól érzi magát,ahol szivesen lakik,mert van amiből megélnie,tud gyermeket 

vállalni és nevelni,mert jövőt lát szülőföldjén maga előtt. 

  A mi kampányunk programokról szól és emberekről. 

  Szeptember 27- én egy erős csapattal indulunk a választásokon. 

  Fontos nekünk iskolánk,egyesületeink támogatása. 

  Egyházaink segitése. 

  Kultúrális életünk megmaradása. 

  Szavazzon négyszer az RMDSZ re!             Bodor Attila-Béla,helyi RMDSZ elnök 

 

Azon maroshévíziek számára akik nem ismernek. 

 

    Tudom, hogy nem elég egy plakát árnyékában megbújni, aztán meg várni, hogy történjen valami jó. Bizonyára 

sokan feletették a kérdést, hogy ki is ez a Bajkó Zsigmond és mit akar? Jogos kérdés és itt a válasz. 1975. július 19-

én születtem a maroshévízi Urmánczy kastélyban, mint sokan mások, abban az időben. A 

szüleim egyszerű munkások voltak, de attól még úgy érzem, hogy a legjobb nevelésben volt 

részünk, és szerintem ami a legfontosabb, hogy tiszteletre tanítottak. Tizenéves koromban 

mindenféle művészi görcs utolért, erre a szüleim nem voltak büszkék, de én annál inkább, és 

most sem tagadom, és nem is szégyellem, hiszen ez voltam és vagyok én. Éveken keresztül 

az iskola mellett, próbákra jártam, a munkába állásom után is, meg családalapítás után is, 

aktívan folytattam a művészi életet is persze csak a hobby szinten, de mindig az volt a cél, 

hogy valamit felmutassak, valamit letegyek az asztalra, tettem ezt úgy hogy ha már a 

zenével ás a tánccal nem jutottam a fellegekbe, de 2013-ban és 2016-ban megjelentek verses 

köteteim, ami bizonyíték az utókornak, hogy itt Hévízen volt, van és reményeim szerint lesz 

magyar élet és kultúra. Az évek során asztalosként, mesterként, cégvezetőként dolgoztam és 

tartottam fent a családomat, ami időközben gyarapodott ugyanis született két lányom akik 

most 16 és 18 évesek. Közben engem sem kerültek el a bajok, és 2012-ben egy munkabaleset következtében, 

elvesztettem részbe négy ujjamat, de ez a családom segítségével még nagyobb lendületet adott az élethez a tenni 

akaráshoz, így tovább tanultam és a sikeres vizsgák után 2016-tól oktatómesterként tanítók a csíkszeredai „Vencel 

József” szakközépiskolában, ahol a munkaközösség nagyon jól fogadott. Javaslat is jött, hogy telepedjek oda, de úgy 

éreztem, hogy Hévízen még tennivalónk van és úgy döntöttem, hogy az itthoni magyarságot szeretném erősíteni. 

Sajnos Hévízen  a magyarság apad, de annál inkább apad azok száma akik elmennének a választásokkor is dönteni 

arról, hogy kik és hogyan formálják a jövőnket, a városunkat.  2017 óta elvállaltam az Erdélyi Magyar Néppárt 

maroshévízi frakciónak az elnökségét, ezzel most adva egy alternatív, plusz lehetőséget az embereknek a 

döntéshozatalhoz. Néhány éve egy volt tanáromnak elmondtam, hogy nem számit milyen párt színei alatt állok, a 

lényeg az, hogy próbáljuk megkapni az összehúzó fonalat, ami összetartja a közösségünket, ő pedig azt válaszolta 

nekem, hogy túl naiv vagyok. Én még mindig bízok abban, hogy lehetünk még egy erő, egy akarat.  

   Tisztelettel mindenkit ara biztatok, menjen el választani, nem szavazni.  

 

Stimați concetățeni! Mă adresez dumneavoastră cu speranța că în cuvinte puține să vă arăt de ce am hotărât să 

candidez la funcția de primar. Mai întâi nevoia de democrație și transparență în exercițiul 

conducerii, comunicarea cu cetățenii și nevoia de prospețime. Doresc să refac încrederea 

oamenilor în instituțiile și autoritățile locale, aceasta fiind o problemă a tuturor locuitorilor. 

Trebuie să armonizam în continuare relațiile interetnice. Nu putem vorbi în comunitatea 

noastră despre disensiuni în acest domeniu. Voi promova încrederea, apropierea și buna 

înțelegere între etniile noastre. Cu siguranță, doar împreună vom reuși să asigurăm cetățenilor 

o viață mai bună. Vă îndemn să participați la vot, cu speranța că votul vostru să ducă la o 

creștere a calității umane a viitoarei administrații locale. Rugămintea de a mă vota este făcută 

de prietenul vostru Sever Hirișcău, pe care cu toate slăbiciunile omenești pe care le avem, nu-l 

puteți bănui de lipsă de caracter. Am trăit împreună și înainte și după Trianon și trebuie să 

trăim în continuare în bună pace. 



 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 

Mottó: “A fény harcosát semmi nem ingatja meg a hitében. És továbbra is 

biztatja embertársait, mert ezáltal önmagát is ösztönzi.” (Paulo Coelho) 

                                   Laudáció 

Újfalvi Anna tanítónő nyugdíjba vonulása alkalmával 

 
Brassai Anna néven, 1956. március 8- án született, Szászrégen - Tancs 

helységben, Maros megyében. Tanulmányaival kapcsolatosan inkább idéznék 

az általa írt önéletrajzból, amivel megpályázta a Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmét, hiszen ezt akár vallomásként is elkönyvelhetjük. Vallomás arról, 

hogy miért választotta ezt a pályát, vallomás arról, hogy mennyi áldozattal járt szülei részéről, hogy 

teljesítsék gyerekük álmát, vallomás a kitartásról, hitről. 

„Pályám indulása első osztályba gyökerezik. Egy fiatal tanító házaspár érkezett az iskolába 

Székelyudvarhelyről: Kovács Károly és Kovács Viola. Kovács Károly tanító keze alatt tanultam meg írni, 

olvasni és akkor határoztam el, hogy, ha felnövök, a Székelyudvarhely-i Tanítóképzőbe fogok járni és 

tanító leszek, mint Ő. És az elhatározásomon soha sem változtattam. A Szászrégeni 2-es számú Iskolában 

végeztem el a VIII. osztályt. Abban az évben nem lehetett felvételizni az udvarhelyi Tanítóképzőbe Maros 

megyei diáknak. Édesapám győzködött, hogy a Marosvásárhely-i orvosira felvételizzek (abban az évben ott 

sem indult magyar tanítói osztály), de én kijelentettem, hogy bárhova visz, egy szót sem szólok és írok, 

csak Székelyudvarhelyen, a Tanítóképzőben. Drága apám elindult Udvarhelyre, keresett egy öreg nénit, 

akinek úgymond örökbe adott, így szerzett nekem „udvarhelyi buletint”, hogy felvételizhessek. Sikerült a 

felvételim.  Öt évig itt jártam és állítom, hogy a Székelyudvarhely-i Benedek Elek Tanítóképző szigorú, 

zárda stílusú tanulmányi éveim alatt váltam emberré, tanítóvá.” 

1976-ban tanítói kihelyezést kapott a vegyes lakosságú falusi, szimultán iskolába, Salamásra. Ugyanebben 

az évben férjhezment Újfalvi Jenőhöz. Már ekkor megnyilvánult benne a tenni akarás a magyar 

közösségért, a magyar nyelv és kultúra fennmaradásáért.  Felnőttek színtársulatát, tánccsoportját vezette.  

Innen került 1980-ban Maroshévízre, ahol 2 fia született, Csongor és Jencike. Mára már 2 kis unoka boldog 

nagymamája! 

Egész életpályáját a tanulás és tanítás töltötte be. Tudásvágya mindvégig kísérte: rengeteg 

felkészítőn vett részt, képezte magát, mint tanító, és tudását továbbította Maroshévíz - Borszék – Tölgyes - 

Salamás magyar tanítóinak, hiszen 30 évig módszertani felelős volt. Közben mindvégig részt vett a 

maroshévízi magyar közösség életében lezajló eseményeken, a megmaradásunkért folyó harcokban. 

Munkatársak lettünk 1983-ban a mai Miron Cristea általános iskolában és én mindig alig vártam, hogy az 

általa tanított gyerekek következzenek V. osztályba, mert tudtam, hogy nem lesz különösebb gondom 

velük. Mindig pontos munkát végeztek, helyesen és szépen írtak, füzetük kifogástalan volt. Mert Ő ilyen 

volt: pontos, következetes, szigorú, kitartó, igényes, fegyelmezett, munkájában nem ismerve a fáradtságot, 

a lehetetlent. Mindig vállalkozott, mindig kipróbált valami újat, mindig kereste a gyerekre szabott 

megoldásokat. Közelebbről szülőként ismertem meg jobban, amikor a lányom tanítója lett. Örültem neki, 

mert már tudtam mire számíthatok. És nem csalódtam, hiszen nem engedte a gyerekeket ellankadni, mindig 

többre sarkallta őket, mindenkiből kihozta a lehető legtöbbet és közben figyelte és segítette azokat, akik 

bajban voltak. Igazgatóként pedig olyannak ismertem meg, akinek a szervezőkészségére, előrelátására, 

munkabíró képességére mindig lehetett számítani.   

Most ismét őt idézném: “És most is szeretem ezt a munkát és szeretem az iskolát és nagyon 

nehezemre esik „letenni a lantot”. Lassan elkopik fontosságom csillogása, más lép helyembe, de remélem, 

hiszem, hogy sok általam formált „emberke” emlékezni fog Újfalvi tanító nénire, ki így, ki úgy.” 

Kedves nyugdíjba vonuló kollégánk! Fogadd szeretettel a szülők őszinte elismerését, iskolánk 

diákjainak, egész munkaközösségének háláját! Gazdag örökséget, szép emlékeket hagysz magad után! 

Nem fogunk elfelejteni soha! Amikor teheted, látogass meg minket! A Romániai Magyar Pedagógus 

Szövetség nevében kívánok hosszú, békés, megérdemelt nyugdíjas éveket! 

Séra Ilona Maroshévíz területi elnök 



 

 

 

 

 

  

  

 
Eladó méz, eladó méhcsaládok . Méhkaptárok 

gyártását, vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,  

0743507482 telefonszámokon lehet. 

************************************** 

Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a: 

0749568650 telefonszámon lehet 

 

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 

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. 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 
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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   
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