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                                                       Tíz éve együtt 
 
   2011 januárjában indult újságunk. Azóta eltelt TÍZ év. Most 

nosztalgiával emlékezünk vissza arra a pillanatra, amikor 

Maroshévízre érkezett az első 600 példányszám. Akkor csak 

reménykedtünk, hogy minél többször, több évig jelenhessen 

meg újságunk, hisz az évtizedek alatt a megjelent hét helyi 

újság nem volt valami szerencsés, mivel a legtöbb 1-2 év alatt 

megszűnt, csupán a volt bútorgyár újsága (gyári újság helyi 

cikkekkel tarkítva) 15 évig volt olvasható. Szóval, újságunk 

tízedik évét töltötte be. Boldogan emlékszünk az első 

lapszámunk megjelenésére, melyre a Duna tévé stábja is eljött, 

lefilmezve amint várjuk a nyomdából való megérkezését. Tíz 

év egy újság életében nem sok, de manapság nem egyszerű 

fenntartani egy újságot, főleg ha minden munkatárs, 

közreműködő bérmentesen, szabad idejében teszi dolgát. 

Ugyanakkor meg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik az 

elmúlt tíz év alatt támogatták az újság nyomdai költségeinek 

egy részét, hisz nélkülük sokkal nehezebb lett volna a 

megjelentetés. A tíz év alatt a havi eseményeken kívül sok 

mindennel megismertettük olvasóinkat, hisz voltak interjúk, 

megismertettük testvértelepüléseink történetével az olvasókat, 

Maroshévíz jeles szülöttjeinek az életét, értékeinkről, de írtunk 

az 1895-tól napjainkig megjelent újságokról is egyebek között. 

     Reméljük, helyi újságunk még sokáig meg fog jelenni, és 

sok olvasó fogja várni havonta a megjelenését. M. H. 

 

                                                      

Továbbra is fogyatkozunk 

 
   Sajnálatos módon a hévízi magyarság továbbra is fogyatkozik. Az év első napjaiban  a helyi felekezeteknél 

érdeklődtünk, hogyan is alakult a 2020-as évben számarányban a hívek sora. A római katolikus egyháznál a múlt évben 9 

keresztelés volt, házasságkötés egy sem, és 62 temetést jegyeztek. Ez a temetési adat az egyház fennállása óta a 

legmagasabb. Amint László Áron atyától megtudtuk, ha ezelőtt 18 éve közel háromezer katolikust tartottak nyilván, 

jelenleg 1851-en vannak. A helyi református egyháznál sem fényes a helyzet, hisz amint Madaras Mihály tiszteletes úr 

elmondta, 2020-ban egy keresztelést jegyeztek, házasságkötés itt sem volt, és 11 temetés volt. Jelenleg 341 református 

van Maroshévízen. Cz. K. 

Új év 
   Új évet kezdtünk, reméljük jobbat, mint a hátunk mögött hagyott év. Az új év első napjainak egyikét szokásom szerint 

sétával kezdtem. A szemét most is szembetűnő az utakon, a járdákon, a játszótereken. Rég nem sétáltam a Régeni úton, 

ezért egy enyhe délután arra vettünk utunkat. A cipőgyárat elhagyva haladtunk lefele, egyszer csak látjuk, hogy a járda 

fel van túrva, csöveket tettek le. Ez mind jó dolog, csakhogy a kilométer hosszú járdát egy éve készítették, és most már 

fel is ásták, hogy csöveket helyezzenek el. Vajon nem lett volna ésszerűbb, hogy előbb a vezetékeket helyezzék el, és 

utána készítsék a járdát és nem fordítva, mert most e munkálat után újból járdát kell készíteni. Vajon az illetékesek nem 

tudják egy munkálat menetrendjét? Így az egy éve készített járda költsége füstbe ment. Egy másik sétánk során a 

központon haladva a CEC mellett levő tömbházat bámuljuk meg, hogy még most sem adták át, pedig ez év májusában 

lesz 3 éve, hogy hivatalosan át kellett volna adniuk. Továbbá a Bánffy fürdő fele vezet utunk. Sok a turista, sokan jöttek 

a helyi sípályára. Gyalogolva megyünk a fürdőtelep fele. Úton útfélen használt maszkok eldobva, különböző műanyag 

darabok. 

    Új év, régi gondok, régi dolgok. Siklodi Ildikó 



 

 

Furcsaságok 
Közel tíz éve, mióta a világ legtöbb országának a vezetését a balliberális komcsik vették uralmukba, sok minden 

megváltozott. Nekik köszönhető, hogy több szó kimondását is betiltották, vagy be akarják tiltani, büntetik a szavak 

használatát. Ma nem lehet azt mondani hogy cigány, jelenleg a cigány az roma. Akkor a cigánykerék ma romakerék, a 

cigánypecsenye ma romapecsenye? Pár éve nem lehet azt mondani, hogy néger, hanem afroamerikai. Szóval, a 

négerkocka (ez egy sütemény) ma már afroamerikai kocka, a negró cukorka afroamerikai cukorka lesz? Agatha Christie 

népszerű könyve: Tíz kicsi néger így Tíz kicsi afroamerikai fog lenni? Franciaországban már nincsen anya vagy apa, itt 

szülő 1 és szülő 2, mert a pihent agyú balibcsi-komcsik szerint egy család nem föltétlenül egy nőből és egy férfiből kell 

álljon. Ja, és amit majdnem elfelejtettem: ma a kommunista nem kommunista, hanem balliberális. Apropó és még nem 

említetem meg a közösség oldalak cenzúráit, hisz ha kommentedben kritizálód a balliberális komcsikat, vagy a 

törvénytelenül bejövő muszlimokat több napra, vagy hónapra letiltanak a közösségi oldaladról, míg ha jobb oldali 

politikusokat, tevékenységeiket kritizálod nincsen letiltás. Czirják Károly 

 

2020 után 
    Szerintem már sokan várták, hogy 2020-nak vége legyen, de ki tudja, mit hoz az új év, 2021. A hátunk mögött hagyott 

év egy igen furcsa év volt, amit még furcsábbá tett a Covid 19-es vírus. Furcsa volt, mert az Unió vezetői kettős mércét 

használnak, csak azokat az országokat támogatják igazán, ahol a kommunista balliberális pártok vannak kormányon. 

Furcsa év volt, mert a legtöbb ország már az identitását is meg akarná változtatni. Furcsa év, mert most is a 

törvénytelenül betolakodó muszlimokat támogatják, nem az európai keresztényeket. De furcsa dolgok történtek a Covid 

19 körül is. Szűkebb körbe érve észlelhettük, hogy minden termék megdrágult, míg a fizetések egy jelentős része sokat 

csökkent, kivéve a dolgozók azon rétegét, akik minimálbérért dolgoznak nap mint nap, ezek megkapták az 1300 lejes 

havi bért, ami nem elegendő a megélhetés minimális feltételeihez. A drágulásoknál eszembe jut a maroshévízi 

üzemanyagkút (benzinkút). Itt december első napjaiban észleltem egy furcsaságot: egy nap alatt az üzemanyag HÁROM 

alkalommal drágult. Vajon aznap három alkalommal hoztak üzemanyagot, hogy 10 óra alatt háromszor megdrágították? 

Remélem, hogy ez évben településünkön az adót nem fogják emelni, hisz így is elég sokat fizetünk. Főleg a szemétadó 

óriási nagy. Apropó adó. Miért kell fizetnünk adót egy olyan telekért vagy lakásért, ami a miénk, ami a sajátunk? Egy 

magáningatlanért csak akkor kell fizetni adót, ha azt eladjuk.  

   Szóval vannak furcsa dolgok, és még lesznek. 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 párbaj elmaradt 

Pasteur, a neves tudós, laboratóriumi kísérletei során megtalálta a himlő baktériumát. Egy napon váratlanul beállított 

hozzá valaki, és átadta a tudósnak egy sértett új párbajkihívását. Pasteur kijelentette: - Mivel én vagyok a kihívott fél, 

jogomban áll megválasztani a fegyvernemet! Íme, itt van két lombik: egyikben tiszta víz, a másikban baktériumok 

vannak. Ha az az ember, aki önt ideküldte, hajlandó kiinni az egyik, általa kiválasztott lombik tartalmát, én kiiszom a 

másikat. A párbaj elmaradt. 

Népi megfigyelések - hiedelmek 
Január 18, Piroska névnap. Piroska napján ha fagy 40 napig el nem hagy. 

                                 Január 22, Vince névnap. Ha megcsordul Vince tele lesz a pince. 

                              Január 25, Pál fordulása: ha tiszta, bőven terem mező, puszta. 

 

 

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 MAROSVÉCSI EMLÉKTÁBLÁK ÉS EGYEBEK 

    Történelmet tanítottam Hargita megye Maroshévíz magyar tannyelvű iskolájában. Elhatároztam, miután az általam 

létrehozott alapítvány vezetőségével megbeszéltem és elfogadtattam az elgondolásomat, hogy emléktáblát készíttetek a 

marosvécsi vár falára.  

   Az emléktáblának, javasoltam, amit a megbeszélésről készített jegyzőkönyv is megörökített, az 1926 és 1943 között 

megtartott Erdélyi Helikon íróinak találkozóiról kell beszélnie. Épp jókor született az ötlet. Az Illyés Alapítvány által 

kiírt pályázati lehetőség bíztató támogatónak ígérkezett. Hozzá is láttam a pályázati űrlap kitöltéséhez. 1995 tavaszán 

örömöt közölt az Illyés Alapítvány válasza. A kolozsvári EMKE vezetősége is fölkarolta a kezdeményezésem. Az 

alapítvány jegyzőkönyve szerint a várfalra, Kemény János domborműve alá  magyar, román és német, azaz egy 

háromnyelvű emléktáblát kellett készíttetnem. Már a kezdet kezdetén kiderült, hogy a háromnyelvű emléktáblára 

tervezett szöveg hosszúsága nagy területet igényel, ezért három emléktábláról kellett gondoskodnom. Mindenekelőtt 

hozzáláttam a dombormű és a bronztáblák nyersanyagának, a sárga és vörös réznek gyűjtéséhez, hogy ezzel is 

csökkentsem a kiadási költségeket. Az egyik hétfői napon, az iskolai nagyszünetben elmondtam a tanulóknak, hogy 

milyen szép lenne, ha iskolánk névadóját azzal tisztelnénk meg, ha ők is hozzájárulnának az alapítvány által tervezett 

dombormű és emléktáblák anyagának az összegyűjtéséhez. Minden gramm rezet följegyzünk a tanuló neve után, és 

könyvjutalomban részesítjük őket. Ezt megtehetjük – mondtam –, mert elég sok könyvet kapott az alapítvány az utóbbi 

hónapokban. A lelkesítően ható ötletnek a következő napon már öröme volt. Egyes tanulók néhány kilónyi vörös- és 

sárgarezet, mások kevesebbet hoztak. Minden grammnyit följegyeztünk. A hét végén, az iskolai nagyszünetben 

beszámolót tartottam a tanulóknak, fölolvastam az adományozók nevét, a begyűjtött réz mennyiséget, és ígéretem 

betartva, könyveket ajándékoztunk. A következő két hét alatt már valamivel több, mint négyszáz kiló begyűjtött rézről 

számolhattunk be. Az alapítvány iparkodásának híre a szomszéd helységekben is elterjedt. A borszéki katolikus kántor 

nyolcvan kiló rézforgácsot hozott az iskolába. Ki fogja elkészíteni a domborművet? – kérdezték a kíváncsiak. Hát az 

emléktáblák makettjét?  Nemsokára ajánlatot kaptam egy gyergyószentmiklósi szobrásztól, aki egyik barátjához 

irányított, Miholcsa Józsefhez, és mellesleg  a Vetró András nevét is megemlítette, aki, tanári munkája mellett, 

Kézdivásárhelyen szobrászkodott.  Kapcsolatba  léptem Miholcsával, aki az első telefonbeszélgetés után, néhány nap 

elteltével, meglátogatott, és megbeszéltük az ilyenkor szokásos gondolatokat. Kemény János-képeket adtam 

Miholcsának, köztük az általam legkedveltebbet, a kiválóan rajzoló László Gyula történészét, melyet László Gyula 

szülővárosának unitárius lelkésztől kaptam. Két hét eltelte után Miholcsa két Kemény János-dombormű makettel lepett 

meg. Fényképeket készítettem róluk, és elküldtem  Budapestre,  Kemény János gyerekeinek, Miklósnak és Kliónak. 

Nemsokára válasz érkezett, és a válasz nem tartotta elfogadhatónak a szobrász próbálkozásait. Én csak amolyan semleges 

közvetítőként válaszoltam Miholcsának, aki utólag mégis megkapta a próbálkozásaiért járó honoráriumot. A következő 

hét keddi napján kocsiba ültem, és elmentem Kézdivásárhelyre, ahol fölkerestem Vetro Andrást, aki elvállalta az író 

dombormű-makettjének az elkészítését. Az idő sürgetett, és ezt a sürgetést Vetró András is érzékeltette. Talán egy hét 

vagy másfél hét elteltével telefonált, és nyomban Kézdivásárhelyre utaztam. Elhoztam azt a két Kemény János-

dombormű makettet, melyek – ismereteim szerint – elfogadhatóak voltak, de a  Kemény-gyerekek nem osztották a 

véleményem. Az EMKE vezetői, Kötő József és Balogh József azt tanácsolták, hogy forduljak Hunyadi László 

marosvásárhelyi szobrászművészhez, aki ismerte Kemény Jánost, és szívesen elvállalná ennek a fölkérésnek a 

megvalósítását. A jó tanács szavára  hallgattam, és Hunyadi nem utasította el a kérésünket. Ezek után azon törtem a 

fejem, hogy milyen szöveget írassunk  az emléktáblákra, és ki készítse el az emléktáblák makettjét. Az Erdélyi Helikon 

írói közösség közel két évtizedes marosvécsi tevékenységét egyetlen mondatban kellett összefoglalni, ami némi fejtőrést 

okoz a tollforgató ember számára, ha arra gondol, hogy a bronztáblára öntött szöveg tökéletes fogalmazást igényel. A 

legnépszerűbb írószemélyiségekhez fordultam. Bekopogtatott az „Erdélyi Figyelő” szerkesztőségébe, ahol Keresztes 

Dénes szerkesztő barátomtól elkértem a laptulajdonos, az író Sütő András telefonszámát, akihez onnan telefonáltam, de 

már nem emlékszem arra, hogy miért, milyen finom indoklással utasította vissza a  kérésünket. Másnap Domokos 

Gézához fordultam, aki néhány nap elteltével el is küldte az emléktáblára szánt szöveg-javaslatát, amelyet Izsák József 

irodalomkritkus, amikor meglátogattam, nem tartotta a legmegfelelőbbnek, és ő a saját javaslatát fogalmazta meg. Végül, 

más próbálkozásokat is figyelembe véve – az összest mérlegelve, fölhasználva – a következő emléktábla-föliratot 

állítottam össze: „Báró Kemény János, az író, az áldozatkész irodalompártoló jóvoltából ebben a várkastélyban tartotta 

évi találkozóit az Erdélyi Helikon írói közösség 1926 és 1943 között.”  Oláh Tibor író, nyugalmazott főiskolai tanár 

románra, és Kolozsváron, Balogh József kérésére, valaki németre fordította a magyar szöveget. Jóval később, miután az 

emléktáblák már a várkastély falán elégedetlenkedtek, eszembe jutott, hogy kimaradt egy fontos szó a föliratból, az „írói 

közösség” beszédes, lényeget jelölő jelzője: a „szabad”. De nemcsak ezért a kifelejtett jelzőért elégedetlenkedtek az 

emléktáblák. A továbbiakban erről a bosszankodó elégedetlenségről fogok beszélni. A következő kérdésre kerestem a 

feleletet: ki készíti el az emléktáblák makettjét? Egy gyergyószentmiklósi szobrász jelentkezett. Igaz, hogy az újságíró és 

költőnő feleség próbálta lebeszélni a szobrászt, de annyira meggyőző volt a lelkesedése, talán az anyagi gondok is 

beleszóltak ebbe a túlfűtött lelkesedésbe, hogy elvállalta a makettek elkészítést. Ezután a hivatalos iratok beszerzésének 

kálváriája következett. Először a műemlék épületbe költöztetett állami intézmény igazgatóságának jóváhagyó 

iratát,azután a marosvécsi polgármesteri hivatal írásos bólintását kellett beszereznem, majd a megye műemlékvédő 

szakembereit kellet elhoznom Marosvásárhelyről, akik rajzot készítettek, melyen kijelölték a dombormű és az 

emléktáblák helyét. 



 
Amikor visszavittem őket a megyeközpontba, fizetnem kellett a lepecsételt rajzokért és az általuk kibocsájtott 

engedélyért. Mindez nem egyik napról a másikra történt. Az összegyűjtött dokumentumokat elküldtem Bukarestbe az 

országos műemlékvédő bizottsághoz jóváhagyás végett, amire hiába vártam a választ. 1995 márciusának valamelyik 

napján Gyergyóremete két iskolájának igazgatója kopogtatott be hozzám. A gyergyószentmiklósi szobrásztól kapták a 

címem. Segítséget, éspedig rezet, kétszáz kilót kértek, ugyanis a remetei születésű Cseres Tibor író domborművét akarták 

bronzba öntetni. Nem adhatok – mondtam— nem adhatok, mert a tanulók gyűjtötték, nem én vagyok a tulajdonos, de 

holnap, a nagyszünetben, sorban álláskor, ha elmagyarázom, hogy mit, mennyit kértek, és beleegyeznek a kölcsönadásba, 

akkor átadom a kért rézmennyiséget, de azzal a feltétellel, hogy visszaadjátok, mert májusban mi is meg akarjuk öntetni 

Kemény János domborművét. Tehát a maroshévízi Kemény János Általános Iskola tanulóinak köszönhetik a 

gyergyóremeteiek azt a bronzmennyiséget, mellyel elkészítették Cseres Tibor domborművét. A gyergyóremetei 

emlékműavató ünnepség után, május első felében, üzentem a remetei iskolaigazgatóknak, de nem válaszoltak. 

Telefonáltam, nem is egyszer. Végül eljöttek Maroshévízre, de bronz helyett az általuk kiszámított pénzértéket hozták. 

Nem tudtuk összegyűjteni a bronzot – mondták. Talán azt gondolták, hogy a zsebem hallgatni fog. Bizony, nem 

hallgatott, fűnek-fának elmondtam a szószegő gyergyóremetei igazgatók eljárását. A hiányzó bronzmennyiség árát 

később a Kemény János-domborművet öntő marosvásárhelyi mester pótolta ki, és nyújtotta át a számláján, amit ki kellett 

fizetnünk. Május végére Hunyadi László elkészítette a dombormű makettjét, és június elején bronzba öntötték Kemény 

János domborművét, melyet haza vittem Maroshévízre, és bemutattam a tanulóknak. Bukarestből még mindig nem 

érkezett meg a miniszteri jóváhagyás, pedig már június közepén járt az idő, és mindössze tíz nap volt az emléktábla-

avató ünnepségig. Kérésemre, nővérem, aki a bukaresti Kriterion Könyvkiadó titkárnője volt, fölkereste Csortán 

Ferencet, az illetékes minisztérium alkalmazottját. Talán neki köszönhettük, hogy két-három nappal az ünnepség előtt 

egy olyan jóváhagyó választ küldtek, mely csak úgy engedélyezi a dombormű és az emléktáblák elhelyezését a várfalra, 

ha a kastély számára is készíttetünk egy műemlékjelölő táblát. De ennek a kérésnek a megvalósításához időre és újabb 

kérvények megírására, jóváhagyására lett volna szükség. Komolytalannak, 

gáncsoskodónak tartottam a miniszteri kérést. Már csak az emléktáblák 

makettjének az elkészítése, öntése maradt hátra. Négy nappal az ünnepség 

előtt B. G. E. közölte, hogy elkészült a munkával, és a maketteket be lehet 

vinni az öntődébe. Amikor Gyergyószentmiklósra utaztam, és megláttam az 

emléktáblák makettjét, csak az ige tartott vissza az összeeséstől. Nem volt mit 

tennem. Még csiszolással igazítani lehet rajtuk – mondta az amatőr munkát 

végzett kivitelező. Ez a kijelentés valamennyire megnyugtatott. Amikor 

bevittem a maketteket az öntődébe, a mester megcsóválta a fejét, és 

kijelentette, hogy elvégzi az öntést, de nem jön el az emléktábla-avató 

ünnepségre, és ne említsem meg a nevét, akinek a nevére már én sem emlékszem, és talán csak Bajna György nyug. 

újságíró tudna beszélni a születési bizonyítványáról. Az avatóünnepségig maradt rövid idő nem engedte meg a betűk 

csiszolását. Az alumínium emléktáblákat Kelemen Ferenc gyergyószentmiklósi műhelyében bronzárnyalatúra színezték. 

Még egy nap maradt a dombormű és az emléktáblák várfalra helyezéséig. Egy maroshévízi kórházi alkalmazott vállalta 

el – borsos áron – ezt a munkát, de az elektromos fúrója képtelen volt megbirkózni a sziklafallal. Maroshévízről Szabó 

Kálmán Urmánczy-örökösnek köszönhettem azt az önzetlen segítséget, amellyel föltették a várfalra a domborművet és a 

három emléktáblát. Július 23-án kétszer voltam Gyergyószentmiklóson és kétszer Marosvécsen. Aznap Hunyadi László 

is eljött Marosvécsre. Amikor átnyújtottam a dombormű elkészítéséért járó honoráriumot, Hunyadi körülbelül ezt 

mondta: „Kemény János fiának, Árpádnak a barátja voltam. Amikor a marosvásárhelyi színészekkel Budapesten jártam, 

egyedül mentem el a temetésére. Tiszteltem, akárcsak az édesapját. Úgy érzem, adósa vagyok a Kemény-családnak. Nem 

fogadhatom el a honoráriumot.” Másnap, június 24-én, szombaton, az ünnepi istentisztelet után lelepleztük, a vártnál 

nagyobb sokaság előtt, a domborművet és az emléktáblákat. A Népújság tájékozatlan újságírója június 27-én – többek 

között – a következő nevetséges mondatot közölte: „Szólnak a kastélybástya előtt(…) Komán János, az Erdélyi Helikon 

akkor legfiatalabb tagja...” Az értelmező jelzős tartalmú mondatot hibásan szerkesztette, mert Kiss Jenő költőre, 

műfordítóra vonatkozik ez a mondat, aki idős kora ellenére jelenlétével tisztelte meg az ünneplőket. Az ünnepi ebéd 

befejezése után a református parókia gyűléstermében, az erdélyi költőknek, íróknak mintegy 90 százalékos részvételével, 

Kötő József és Kántor Lajos irányítása alatt, megbeszélést tartottunk, melynek az lett volna a célja, hogy létrehozzuk a 

romániai magyar írószövetséget, de egyesek, köztük Kántor Lajos is, tartózkodtak, mivel a Román Írószövetség 

tagjaiként bizonyos előnyök megfosztásától féltek. Azt a javaslatot sem karolták föl, mely az erdélyi magyar írók évi, 

marosvécsi találkozását szorgalmazta. A régi rendszer írógárdája képtelen volt megfiatalodni. Utólag ezeket a 

javaslatokat a fiatal, rendszerváltás utáni írónemzedék felemás módon, de megvalósította. Búcsúzáskor a Kemény-utódok 

átadták a maroshévízi Kemény János Alapítvány elnökének, nekem Kemény János írói hagyatékának egy részét, melyet 

a maroshévízi RMDSZ székház egyik termében kialakított könyvespolcokon helyeztem el. Ennek az írói hagyatéknak 

mintegy felét, jegyzőkönyv hitelesítésével, Benedek Botond tanárkollégámmal, a maroshévízi Kemény János Elméleti 

Líceum tanulóinak kirándulásakor, eljuttattuk a marosvécsi Kemény János Emlékházba, a másik része a maroshévízi 

RMDSZ székházban maradt, melynek kulcsát az akkori vezetőség birtokolta. Amikor az írói hagyaték másik felét is el 

akartuk juttatni Marosvécsre, egy újabb kirándulás alkalmával, a kirámolt székházteremben nem találtuk meg, és senkise 

tudott beszámolni hollétéről. Szomorú székház, szomorú RMDSZ- vezetőség- bosszankodtam.  Akkor fordítottam hátat 

ennek a helyi szervezetnek, melynek éveken át titkára voltam. Komán János 



 
Régi csillogásunk máig tartó emléke – beszélgetés Csíki Andrással 

 
Csíki András Gyergyósalamáson született, az elemi iskolát helyben végezte, majd Maroshévízen érettségizett. 

Később a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány Egyetemen történelem szakot végzett. 

Rovásírás kutató. 

      - Tászok-tető. Mondjon néhány szót erről! 

      - Hajdanán a Tászokon levágták az erdőt, mert a ditrói közbirtokosság levágott erdejéből 

épült a mostani templom, így kerültek elő a kövek. Ezeket jelentették tovább, és így jött el 

Barátosi Lénárt Lajos is, aki a nagyobb sziklákon megszámolt közel 47.000 jelt, ebből 400 

Attila-jel volt. Ő ezeket le is rajzolta. A rajzból többek 

között azt is olvashatjuk, ami csak mássalhangzókkal 

van írva, amit ki kell tölteni: „atilla huno királ födbe 

metve, tazok teten velezus ivazaru rete menve ö ásiába 

ő hadad ezer éhén”, vagyis Attila földbe temetve a 

Tászok-tetőn, majd Velezus vezér után menve Ázsiába ezer had élén. Itt az a 

furcsa, hogy Velezus vezér Attila elhunyta előtt négy évvel már halott volt. Ezt a 

sziklacsoportot 1928-ban robbantották fel. A Tászok-tetői átjátszó antennáktól 

lennebb kb. egy kilométerre van a lélekkijárat, egy kőrakás, melynek aljában 

egy lyuk van. Én mikor ebbe bebújtam a 80-as években, nagyon szűk volt a 

bejárat, és csak tapogattam a falakat. Nagyon furcsa volt, hogy a lyuk egy sima, 

lapos kb. 50x50-es kővel végződött, de ahogy tapogatóztam, éreztem, a kövek közt mintha fuga lenne, és a köveken 

érződött, hogy valamilyen karcolások vannak. Most csak nagyobb csoporttal lehetne oda menni, mert nagyon sűrű az 

erdő és sok a medve is. Bánom, hogy bár egy gyufát nem gyújtottan meg, pedig a zsebemben volt egy 

csomag gyufa. Éreztem a vonalszerű jeleket a falon.   

   - Mára már botokat is ró. 

   - Igen, így van. Eleinte gyatrán írtam, de ma már van stílusom, saját stílusom. Az én módszerem, 

hogy mindent egybeírok, nincsenek sorközök, nem használom a rövid és hosszú betűket, ezt az olvasó 

döntse el, hol kell elválasztani a szavakat. Ez a hagyományos régi írásmód, fába és kőbe szoktak 

vésni, akkor még nem volt papír. A kőbe nehezebb, ezért sokkal többet véstek fába. Én jelenleg a fába 

szikével rovok, nem komolyabb vágószerszámmal. Eddig 74 botot írtam meg, amit már 

elajándékoztam, és még van 10 készleten és egy készülőfélben. Eddig 6.041 jelet írtam botokra.  

   - Miket szokott írni a botokra? 

   - A bot az adva van, így olyan szöveget szoktam írni, ami egy botra ráfér, és töltse is meg a bot 

felületét. Egy méteres botokra és ennél kisebbekre szoktam írni. Róttam nagyobb botokra is, de 

azoknak nagy hely kell. Én ezt nagyon szeretem csinálni, életemben ez az egy dolog, amit szeretek 

csinálni, botírást, rovást. 

   - Tudja-e, az elajándékozott botok merre is vannak? 

   - Persze: Magyarországon 6, Németországon 1, Sepsiszetgyörgyön 1, Csíkszeredában 4, 

Gyetrgyószentmiklóson 3, Ditróban 3, Maroshévízen 6, Marosvásárhelyen 18, Alfaluban 1, 

Salamáson 20, Besztercén 1, Nyárádremetén 1, Nyárádköszvényesen 4, Kibéden 2, Ludason 1, Hunyad megyében 

Balomer községben 1, Nagyváradon 1 stb. 

   - Mit üzen a mai fiataloknak, akik nem ismerik ősi írásunkat? 

   - Akik akarják, fogjanak neki megtanulni ősi írásunkat, írják papírra, majd ha akarják, fára is megpróbálhatják róni, 

mert ez a régi csillogásunknak a máig tartó emléke. Ezt mi ne szégyelljük, hanem reklámozzuk úton útfélen, mindenhol 

ahol lehet.   

   - 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. 

  

Walter Ede, hévízi kereskedő, képeslap kiadó. 1900 és 1930 között 

számos képeslapot adott ki településünkről. Ő és családja több 

alkalommal támogatták a helyi római katolikus és a református egyházakat. A Bajkó-pataki 

temetőben levő sírjukon nem látszott a felirat, miután a lebetonozott sírt letakarítottuk, a felirat fekete festékkel le lett 

festve. Így ma már jól olvasható: Walter Ede 1851-1934, és neje Miklós Vilma 1858-1937, Walter Jenő 1891- 1966. 

Nyugodjanak békében!   



 
 

Székely-magyar rovásírás emlékei 72. rész 
 

Az alsósófalvi írásos kőemlék. I. rész 

    Nyírő József székely író a Keleti Újság 1933. évi szeptember 10-i számában mutatja be az alsósófalvi írásos követ, 

amelyet Balázs Alajos helyi tanító lelt a határban és le is rajzolta. Mindketten feltételezték, hogy a kövön rovásírás is 

van. Ferenczi Sándor régész a helyszínen megvizsgálta a követ és a következőket állapította meg: 1 m. 18 cm. hosszú, 75 

cm. magas és 52 cm. széles. A betűket kemény vastárggyal mélyítették be kb. 2—3 mm. mélyen. A feliratot ekevas 

karcolások rongálták meg. Az itt látható rajzot a régész készítette. Ferenczi véleménye: az 1. sorban az MCSI 

betűcsoport a készítő névkezdő betűit rejti magában. A CS-t tartja a vezeték, az M-et pedig a keresztnév kezdőbetűjének. 

A székelység által használt CS kezdetű vezetéknevek közül (Csáki, Császár, Csató, Csedő, Csegezi, Cserei, Csíki, 

Csulai, stb.) a Csűr-t tartja a valószínűnek.  A keresztnévként Márton, Máté, Mátyás, Mihály, Mózes, stb. lehetséges. 

Ferenczi Sándor olvasata:  

1. változat: 

1. sor: M(artinus?) CS(űr)? vagy ismeretlen vezetéknév, pl.  MOZ (es) 

2. sor: Az ISTEN IGAZ ZAKOS (ságos?) M(eg? és ?) 

3. sor: EGyGy(?) AZ KI AZ (ez?) S YRT (sírt) Látja (Bántja ?)   

 

2. változat: 

1. sor: MOZ (es) [esetleg a könyv, rész és vers megjelölése] 

2. sor: Az ISten IGAZ [ZAKOS ? = ságos?] M(eg? és ?) 

3. sor: EGyGy (?) AZ KI EZTT (? vagy EZT <S>) YRTA (S LÁTJA?] 

Forrás: Erdélyi Múzeum - 1937. 4. füzet 

Az általam tisztelt Ferenczi Sándor szerint a feliratnak semmi köze a rovásíráshoz. Szerintem van, erről a következő 

részben olvashatnak.  Friedrich Klára  

 

 

 
 

 

 

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. Január 
 

Ne menj! Ne tedd! 

 
Fáradt aggyal ne menj színházba, 

Ólom lábakkal ne menj a táncba! 

Fáradt szívvel nem menj fel a hegyre, 

Felhevült testtel ne ugorj vízbe! 

Félve, remegve ne menj sziklát mászni, 

Víziszonyoddal ne menj csónakázni! 

 

Ha rossz napod van s el vagy keseredve 

Azért ne tegyél senkinek keresztbe! 

 

A hónap festménye.  

                                         

   Orbán Erika festménye. 

 

 

 

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


 

 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 
    A tavalyi év oktatási szempontból is eddig soha nem ismert új helyzetet hozott. Új helyzet elő állította a 

pedagógusokat, diákokat. 

A tavasszal bekövetkezett online oktatás felkészületlenül ért, de a pedagógusok nyitottságának, kitartásának 

köszönhetően le tudtuk zárni a tanévet, végzős diákjaink sikeresen megállták helyüket az országos felmérésen 

és az érettségi vizsgán.  

Az új tanévet már két szempontból is készítettük a nyári szünet folyamán.  

Az oktatás fizikai térben való megszervezése felborította iskolánk belső kiépített kabinetrendszer formáját. Az 

Oktatási és Egészségügyi Minisztérium 5487/1494/2020 rendeletének előírásait minden tekintetben be kellett 

tartani és újraszervezni iskolánk belső életét. 

    Az oktatás online térben való megszervezését az augusztusi hónap folyamán sikerült elindítani: egységes 

platform bevezetése, iskolaközösség adatainak bevitele, diák és pedagógusok aktiválása, a platform 

ismertetése. Mindezen felkészülés akkor hozta meg sikerét, amikor november 9 után mindenki megtapasztalta, 

hogy működik a rendszer, haladni lehet a tananyaggal, értékelni lehet, hogy visszajelzést kapjunk diákjainktól. 

    November 9 után online térben költözött a tanítás, de azok a személyek, akik minden nap fizikailag is jelen 

voltak az intézményben, úgy gondolták, hogy itt az ideje javításokat eszközölni, ott ahol szükséges, hogy a 

diákok a fizikai térben való megérkezésükkor minőségi oktatásban részesüljenek. A következő eredményeket 

sikerült megvalósítani: 

  - optikai szálon érkezik az internet az iskola épületében és az új napköziben 

  - elkerítettük a szemeteskukákat, hogy betartsuk az egészségügyi előírásokat 

 - a tüzelők segítségével egy nagy kapacitású melegvíz boilert szereltünk fel a 2. emeletre, ahonnan 

szétosztódik a melegvíz az iskola főépületében 

 - megvásároltuk a szükséges pelett tűzelőanyagot az új napközinek 

 - felújítottuk a könyvállományt a könyvtárban: román nyelvű irodalom klasszikusok és magyar nyelvű 

világklasszikusok kerültek megvásárlásra, pl. Harry Potter összes kötete  

- felújítottuk a mikrobusz külsejét és újra feliratoztuk következik 

- a Rose programon belül megvásároltunk 4 laptopot licensz-szel együtt és 4 darab LED-es TV-t, így két terem 

jelenlegi LED-es TV-jét felszereltük a napközi két csoportjába 

- a Csoóri programon keresztül megvásároltunk egy laptopot és vetítőt az új napközi dísztermében  

- a Bethlen Gábor Alapkezelő Szórványiskolai díszterem felszereltségének bővítése pályázatán keresztül, a 

Szülőbizottság Egyesülete által megvásároltunk 65 darab bordó színű széket és egy interaktív táblát a 

díszteremben  

- összeállítottuk az iratcsomókat és kiosztottuk 20 tanulónak a Tanfelügyelőségtől átvett tabletteket  

- az Adventi ablak versenyre egyetlen pályázó munka érkezett be, a Szülőbizottság segítségével Simon Ingrid, 

III. osztályos tanulót díjazásban részesítjük, amikor elkezdődik a fizikai térben való oktatás 

- ahol szükség volt digitális eszközökre egy-egy család esetében, közreműködtünk helyi vállalkozókkal: 

köszönetet mondunk Szabó Zalán és Rokai János szakembereknek adományaikért, javítási fáradságukért 

 - a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség által 72 darab könyvadomány érkezett, 36 darab első kötet 

Szabadságtér 56 címmel, 36 darab második kötet ugyanazon címmel, amit pedagógusainknak osztunk ki és 

díjazásra fogjuk felhasználni 

  Köszönöm mindenki munkáját, fáradságát, közreműködését, mely során minőségibb oktatással várjuk vissza 

diákjainkat intézményünkben. 

 

Deme Gabriella, igazgató 

 

 

 

 



 

 

 

  

  
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 

Támogatóink: Bajkó Éva, Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella 

vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet. Köszönjük. Az 1895-ben alakult Topliczai 

Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden 

hónap utolsó szombatján. ISSN2069-5721. A Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Portik Mária Erika (korrektúra), Czirják 

Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, Siklódi Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis. Elérhetőségek: 

hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright©2021. Minden jog fenntartva 

Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.  

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   

http://www.facebook.com/mobilasecondtoplita
mailto:hirlap@marosheviz.info
mailto:cleanhometoplita@gmail.com

