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A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület év végi gyűlése
A decemberi lapszámunkban beszámoltunk a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület év végi gyűléséről és az új
évi tervekről. Többen megkerestek, hogy ismertessük az egyesület 2021-es tevékenységét. Megtesszük.
Áprilisban az egyesület a római katolikus egyháznak, a Bajkó-pataki temető részére vaskapákat,
vasgereblyéket és öntözőket adományozott. Szintén az említett hónapban a helyi polgármesteri hivatalhoz és
önkormányzathoz egy beadvány lett beadva, melyben értékelték, hogy 2008-tól évente beadott beadványoknak
egy részét a hivatal megvalósította. Ezek között szerepel a termálvízesés kiépítése, a zsidó fürdővel szembeni
termálforrás felújítása, a Bájos tetői kilátó, az Urmánczy fedeles híd felújítása (emellett 435 aláírási ív is be lett
nyújtva). De mivel továbbra is vannak olyan dolgok, amit a turizmusban, de nem csak, kellene megvalósítani,
2021-ben újból a beadványba kerültek. Köztük: a kis Margit-sziget, kitakarítása, padok elhelyezése, sétányok
kialakítása és kivilágítása. A Jégbarlang és a Lakatosok barlangjának a kiépítése, utcák elnevezése helyi
születésű emberekről, utcák elnevezése testvértelepüléseinkről, minden utcanév (ahol lehet) legyen magyar
nyelven is kiírva, a helyi kórház viselje Dr. Bíró Ferenc nevét, a Váll-cella szurdok kiépítése. Május
hónapjában a magyar hősök napján koszorúzás történt a zsákhegyi katonai temetőben. Szintén májusban egy
felkérést teljesítve elküldtük az Urmánczy-kastély régi fényképeit és az Urmánczy fedeles hídról készített
képeket, hogy a Szejkefürdőn található Mini Erdély Parkban makettet készítsenek róla. A híd már ott díszeleg,
a kastélyt 2022-ben fogják elkészíteni. Júniusban a nemzeti összetartozás napján a római katolikus
templomban emlékeztünk meg e szomorú napról. Ugyanakkor az egyesület állta az elsőáldozók ajándékait és
étkezését, valamint a római katolikus templom búcsúnapján a papok, kántorok és meghívottak ebédjét is.
Szeptemberben a magyar iskolába beiratkozott első osztályosoknak tanfelszereléseket ajándékoztunk.
Októberben szervezők voltunk a maroshévízi magyar művelődési napokon és az Urmánczy Nándoremléknapon. Szintén e hónapban felkértünk az öt Hévíz nevű települést közös programokra, együttműködésre.
És ha már itt tartunk, közöljük az egyesület 2022-es évi terveket is, melyeket a decemberi lapszámban is már
közöltük. Folytatjuk az eddigi szokásos tevékenységeinket, új tervek pedig az alábbiak: egy felnőtt
néptánccsoport létrehozása, ami 18 éven felüli helyi lakosokból állna, minimum 4 párral, heti 2-3 próbával. A
csapat mellé oktató is lesz. Egy másik terv elindítani a Gyermekek fája elnevezésű programot, mely keretén
belül minden év novemberében elültetni egy-egy fenyőfacsemetét minden egyes megkeresztelt gyermekért, így
ünnepelni meg a gyermekáldást, a helyi magyar gyermekek születését. A következő terv pedig egy emléktábla
avatása az 1956-os szabadságharc emlékére. A táblán azon maroshévízi lakosok nevei lennének feltüntetve,
akik részt vettek a szabadságharcon, és azon helybéliek nevei, akik a szabadságharc kapcsán le lettek
tartóztatva. Ugyanakkor elhangzott egy javaslat természetjárási túrák szervezésére „Ismerjük meg
Maroshévízet és környékét”, így a helyi lakosok jobban megismernék környékünk turisztikai szépségeit, egy
másik javaslat, hogy a Maroshévízi Magyar Művelődési Napok keretén belül néptánc napot szervezni
„Gyergyószék táncol” címen. U.N.E

Fogyatkozunk
Továbbra is fogyatkozik a maroshévízi magyarság. A 2021-es évben a római katolikus egyháznál 3 keresztelőt
jegyeztek, hét házasság volt és 51 haláleste. Jelenleg 1800 római katolikus van a településünkön. A református
egyháznál sem fényes a helyzet hisz a múlt évben sajnos nem volt keresztelés, házasságot is egyet jegyeztek és
hét haláleset volt. Településünkön 304 reformátust tartanak nyilván. (Cz. K.)
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Közösségfejlesztéssel a Biblia tükrében
„A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba
lép (Csanádi Imre)...”

... és amikor családban, közösségben tudjuk
megünnepelni.
Karácsonykor
sikerült
Gyergyóhodoson a templomban szerepeltetni az
összes Salamáson és Hodosfalun tanuló magyar
tagozatos diákunkat. Még a szerepet vállaló óvodások
is felléptek, valamint az alkalmi kórusunkban szülők,
felnőttek. Ez, hála Istennek, nem az első alkalom,
hogy
Jézus
születésének
ünnepén
sikerül
összetoborozni a templomi események köré a
diákokat és felnőtteket is. Ez hatalmas elégtétellel
járó, szép feladat. Örömet szerzünk másoknak az
előadásokkal, örömet szerzünk önmagunknak is,
élvezzük
az
előzetes
próbák
találkozásait,
összerázódunk. Érezzük, hogy együvé tartozunk,
szebbé válik az adventi várakozás, majd karácsony
ünnepe.
2021-ben karácsony előestéjén a kisiskolások
és két óvodásunk adtak elő egy betlehemes játékot,
amelynek gyakorlata nálunk is létezett sok-sok évvel
ezelőtt, karácsony napján pedig a V-VIII. osztályos
diákok csoportja és a hat felnőttből álló kórus énekesverses műsorral varázsolták szebbé az ünnepet.
A karácsonyi szereplés megkoronázása pedig
az volt, hogy a gyerekek a műsorok után ministráltak.
Gyönyörűség volt azt látni, hogy alig fértek az oltár
körül. Sajnos, ez egyre ritkább látvány.
Az előny a hátrányban: minden helyi, magyar
tagozatos diákunk ott volt, megörvendeztetett
ügyességével, talpraesettségével, bátor szereplésével.
Köszönet mindannyiuknak és mindenkinek, aki
hozzájárult a műsorok létrehozásához!
Adja Isten, hogy még sok szép karácsonya
lehessen mindenkinek egészségben, békességben,
szeretetben! Tanci (P. M. E.)

Naponként tanúi lehetünk annak, hogy a
kiscsoportok, a család, a baráti közösségek miként
esnek áldozatul ebben a mostani helyzetben, és sajnos,
ez alól a gyülekezeti közösségeink sem kivételek.
Egyre inkább jellemzővé válik, hogy bezárkózunk,
elszokunk a közösség megélésének különböző
formáitól. Éppen ezért ebben az esztendőben, a
hatályban lévő szabályokat betartva, igyekeztünk
hangsúlyt fektetni a közösségfejlesztő programokra,
eseményekre. Ennek a törekvésnek eredményeképpen
került sor a Maroshévízi Református Egyházközség
szervezésében, a több állomásból és többféle
korosztályt megszólító Közösségfejlesztéssel a Biblia
tükrében című eseménysorozatra. Első rendben a
nőszövetségi tagok vehettek részt egy 40 órából álló
bibliodrámás sorozaton, melyet Kabai Ferenc,
bibliodrámás szakember vezetett. Gáspár Erika,
résztvevő nőtestvérünk észrevételeit, gondolatait az
alábbiakban olvashatjuk:
„A bibliodráma egy olyan csodálatos alkalom, ahol
megéled a hited, át tudod élni az érzéseit a
tanítványoknak, a Jézus körüli embereknek.
Mindemellett egy óriási önismereti lehetőség is, ami
csodálatos, ugyanakkor nehéz is tud lenni.
Megismerni magunkat, ráeszmélni a hibáinkra,
tévedéseinkre, nem mindig könnyű. De végezetül
feltöltődve, lelkileg megbékélve, megismerve
önmagunkat, legbensőbb titkainkat, elfogadva
mindezeket, azzal a reménnyel távozunk, hogy a saját
és a körülöttünk élők életét jobbá tesszük, tehetjük!”
Második célcsoportként az ifjúsági közösség
tagjait szólítottuk meg. A nekik szervezett alkalmat
Orbán Imola élménypedagógus szakmai segítségével
valósíthattuk meg. Ennek során a fiataljaink
élménypedagógiai játékok, feladatok segítségével
fedezhették fel a bennük rejlő, Istentől kapott
tálentumokat. Megtapasztalhatták, hogy ezeket latba
vetve miként válhatnak a közösség cselekvő hasznos
tagjaivá,
és
egymás számára is.
Ezen alkalmak
létrejöttéhez
a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott pályázati
támogatást használhattuk fel, amelyet ezúton is
hálásan köszönünk! Madaras Mihály Attila,
református lelkipásztor

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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Beszélgetés Marc Gabival, a maroshévízi kutyaszánozás alapítójával
A múlt hónapi lapszámunkban már beszámoltunk Marc Gabi budapesti kutya-fogathajtó versenyen
elért jó eredményéről. Több ideje ismerem Gabit, és csodálkoztam, hogy milyen jól beszél és ír
magyarul. Efelől érdeklődve megtudtam, hogy édesanyja magyar, és ezért anyanyelvi szinten használja
a magyar nyelvet. Mielőtt rátérnénk interjúnkra, azt is kell tudnunk, hogy Marc Gabi diákkorában bob
szánkózott, és nem is akárhogy, hisz hét alkalommal országos bajnok volt.
- Kérlek, egy pár szóban foglald össze, hogyan szeretted meg ezt a sportot.
- Körülbelül 15 évvel ezelőtt Borszéken voltam egy szánhúzó versenyen mint néző, ott beszéltem a
szervezővel, Molnár Sándorral, aki elmondta, hogy milyen szép sport, s így már akkor eldöntöttem, hogy majd
én is nekifogok ennek a sportnak. Öt évvel ezelőtt már aktívan űztem e szép sportágat. Az első dolog az volt,
hogy husky kutyákat kellett vennem. Mivel egy jó kutya ára 3000 euró körül mozog, amit én nem engedhettem
meg magamnak, így figyeltem a hirdetéseket, hogy kik adnak vagy adományoznak olyan kutyákat, amiket már
nem használnak versenyekre, és én ezeket megvettem és megmutattam, hogy ezekkel az „eldobott” kutyákkal
is lehet még jó eredményeket elérni versenyeken.
- Jelenleg hány kutyád van?
- Most tíz kutyám van, de ezek közül csak néggyel járok versenyekre, de számításom van hatfogatos
versenyekre is beiratkozni.
- Versenyeid?
- Az idén szerveztem meg az első versenyt itt Maroshévízen, ez biciklis
kutyafogathajtó verseny volt, melyre sok versenyző eljött az országból. Most
szervezem január (2022) közepén az első kutyaszánhúzó nemzetközi versenyt
is szintén Maroshévízen.
- Drága sport?
- Igen, nagyon drága, hisz ha egy jó vérvonalú husky kutya ára 3000 euró és egy
jó szán minimum 2000 euró, és még itt nem beszéltem a kutyák edzéséről,
etetéséről, oltásokról, akkor eléggé drága. Sajnos, nekem még jelenleg nincs
ilyen kutyám, nem engedhetem meg magamnak. Jelenleg egy egyesületet
szeretnék alapítani, majd támogatókat szerezni, utána remélem, hogy jönnek a
jobb eredmények is.
- Eddigi versenyeidről mondj néhány szót.
-Több hazai versenyen vettem részt, ahol elég jó eredményeket értem el.
Külföldön novemberben versenyeztem először a Budapest melletti Páty
településen megtartott nemzetközi versenyen, ahol az én kategóriámban a
hatodik helyezést értem el, ami nagyon jó eredmény, hisz az öt országból összegyűlt versenyzők közül sok
bajnok is rajthoz állt.
- Miért ajánlod másoknak is ezt a sportot?
- Ez a sport nagyon komplex, hisz kell szeretned a husky kutyákat és a természetet is, ha nincs meg ez a kettős
jó kapcsolat, nincs eredmény sem.
Köszönöm a beszélgetést! Cz. K.

Karácsonyi István: Budosportok (1)
Az utóbbi években nagy divat lett a különféle önvédelmi küzdősportokkal foglalkozni. A fiatalok figyelme a
judo, a karate - de említhetnénk még az aikidót, a jiu-jitsut, a taekwondot, a kickbokszot és sok más
egzotikusnak nevezhető sportágat - felé fordult.
Ezeket a távol-keleti sportokat összefoglalva „budosportoknak” nevezik szerte a világon. Érdemes ezért –
néhány gondolat erejéig – magának a szónak a jelentésével is foglalkozni. A „bu” szócska harcost jelent, a
„do” pedig utat. Ezek szerint tehát a budo azt jelenti, hogy a „harcos útja”. Valamikor a szamurájok, a lovagok
magatartását, életvitelét szigorú elvek, „illemkódexek” szabályozták, amit a japánok „bushido”-nak neveztek.
Ezeknek az elveknek a betartását az akkor ismert különféle játékok nagyban elősegítették. Ezek a harci
eljárások, önvédelmi módszerek nemcsak keménységre, fájdalomtűrésre, bátorságra, kitartásra nevelték
művelőiket, hanem becsületességre, hűségre és igazságszeretetre is. Európában a spártai fiatalok birkózásra
nevelése, valamint az ógörög „kalokagathia” (kalos kat agathos = ép testben ép lélek) elve volt csaknem
azonos a japánok bushidojával.
Mindezt azért érdemes elmondani, hogy a világ egyik legnépszerűbb küzdősportjának, a judonak – amely
nevében a „do” szócska ugyancsak megtalálható – mélyebb értelmét könnyebben magyarázhassuk.
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Idődoboz (2.)
Az utóbbi hónapokban több újság, televízió közölte, hogy idődobozokra bukkantak rá, idődobozokat
nyitottak fel. Ezt nem lehet valami nagy szenzációnak tartani, hisz tudott dolog, hogy régen és ma is, főleg a
templomoknál idődobozokat helyeztek el. Ez így van Maroshévízen is. Sajnos, vannak olyan helyek, ahol
megfeledkeznek ezekről. Így volt most vagy 10 éve, mikor a
maroshévízi központi - most ortodox - templom tornyában egy
ilyen dobozra bukkantak rá. A maroshévízi római katolikus
templomnál is van ilyen doboz, melyet több fontos eseménykor
felbontottak, és az adott kor pénzeivel és egy okirattal bővítették
ki, majd visszahelyezték. Az említett templomnál levő idődoboz
első tartalmát 1867-ben, majd 1869-ben, 1888-ban, 1956-ban
bővítették. De lássuk a maroshévízi idődobozok tartalmait.
„Az Úrnak 1869-ik évében, augusztus 21-én, feltétettet e
kereszt az Oláh Topliczai R. Katholikus templom tornyára. A
templom építésénél mind vállalkozó építész volt Szász Ferencz Gyergyó-Ditróból, a keresztet készítetté Isten
dicsőségére Jákobi István és fiai, Lázár és Gergely, Oláh Topliczai kereskedők, Vulkánban lakó gépész
Holtrich Simon által, a kereszt feltétetett alulírottak jelenlétében. Az O-Topliczai birtokosság elnöke Báró
Bánffy János 60 éves, Jákobi István 87 éves egyházi pénztáros, Jákobi Lázár, Tamási Béla Marosvásárhelyi
kir. Törvényszék elnöke, Losonci János, O. Toplicza, Mesterháza községek orvosa, Salamon Alajos m. Kir.
ellenőr erdész, a Kir. fűrészmalomnál, Nevoma Vencel, Kádár Józéfa, Kádár Jacobusz, 76 éves, Mentoviah
Gyula M. – Vásárhelyről, Jancsó József, Urmánczi János, Urmánczi János, gondnok a r. Cath. egyháznál, Csia
Elekné, Nagyfülpesről, Wágner Dánielné, Sz. Régenből, Losontzy Jánosnő, Ifj.Urmánczi János, Urmánczi
Jenő, 60 éves, Kolbász Lajos, Jákobi Gergely, Kolbász József, Wágner György, Birtokossági aligazgató, 58
éves, Matild Joana, Tamásy Béla, Tamásy Árpád 7 éves, Losonci Júlia, Kolozsvár, Losonci Réka, Kolozsvár,
Hosszú Aurélia, Muzik József, Kolbász Miklós, Kolbász Géza, Ifj.Wágner Dániel, Jákobi Antal, Szász Etelka,
Kolbász Lily, Kádár Zolti, Huszár Aranka, Huszár Sanyi, Jákobi Kolbász Anna, Walter János, Karácsonyi
Kristóf, Boros Ignác, Miskolczi István, falusi bíró, Özv. Gidófalvi Gáborné, Kolbász László és neje Kajláni
Anna, Ávéd Gergely kereskedő, Ávéd János, 72 éves, Wágner Dániel M. Kir. postamester, Jákobi Mária,
Miklós Antal hitvese, Szatyori Albert, Sámuel Mihály, Sámuel Antal, Imecs Julianna, Mélik Lujza, Bodor
Piroska, Wágner Györgyné szül. Schuller Terézia, Heiner Antal, gondnoksági, fűrészi mester, Pajzs Mária,
Ráduly János, Kolbász Simon, Ifj. Kolbász László, Zach József m. kir. postatiszt, Müller Joanna, mérnök,
Salamon Lajos, nagyváradi és miskolczi, Baranyai István, falusi jegyző, Ráduly Mihály, Kristya Grigor,
Karácsony Ernő egyh. m. jegyző, Ávéd István lelkész Sárfalván.
Egy drb. 10 for. Kossuth bankó, egy drb. 5 for. Kossuth bankó, egy drb. 30 krajcáros Kossuth bankó, egy
drb. ezüst húszas 1848-ból, három drb. 20 krajcáros 1868-ból, egy drb. 10 krajcáros 1868-ból, egy drb. 4
krajcáros 1868-ból. Oláh Toplicza, 1869. augusztus 21-én”. (Czirják Károly)

2021-2022
Az óév utolsó napjai változó időjárást hoztak, hisz hol
esett az eső, hol szépen hullott a hó. Karácsonyunk is
szép volt, hisz volt hó. Ha az utak jó állapotban
voltak, nem ez mondható el a járdákról, hisz két és fél
napi havazás után „ébredtek” fel az illetékesek, hogy a
járdákat nem takarították le a temérdek hótól.
Maroshévíz központi parkja is csodás volt, merem
állítani, hogy ilyen szépen kidíszített parkunk eddig
nem volt. Január eleje is meleget hozott, így elolvadt a
hó. Sajnos, a hó elolvadásával sok szemét is előkerült,
melyekért azok a hibásak, akik a szemetüket a kukák
helyett a földre dobják. A parkokban járva nagy
figyelemmel kell lépkednünk, hisz lépten-nyomon
kutyaürülékbe léphetünk. Egy új évbe léptünk, és
hogy milyen lesz, ki tudja... Egy biztos, már egy ideje
hullámsportot űzünk. Jön az 5. (vírus) hullám. Siklódi
Ildikó

Újabb botrány mit sokan nem szólnak meg
December havában (vajon miért volt ez épp
decemberben?) az Európai Parlament LMBTQ
nagykövete, a 28 éve német Simonetti szakállasan és
bajusszal Szűz Máriának öltözve pózolt, kezében a
„Raffi és a pink tütüje” című baromság, melyet
gyerekeknek szántak az ilyen agymosott alakok. Az
EU nem ítélte el ezt a kereszténységet meggyalázó
viselkedést, sőt a magyarországi komcsi pártok sem
ítélték el. Vajon milyen lett volna, ha ez a barom
Simonetti Mohamedet gyalázta volna meg? Jó lenne
már, ha az Európai Parlament baloldali komcsi
vezetése gyermekvédelmi törvényt hozna, és ne
engedje gyalázni a családokat, a nemzeti érzelműeket,
a keresztényeket. Czirják Károly
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Kemény János Elméleti Líceum oldala
A Kemény János Elméleti Líceum gólyaavatója 2021 november 19-én zajlott. Erről az eseményről
nyilatkoznak a diákjaink:
Örülünk annak, hogy Gólyabált (Gólyanapot) szervezhettünk a IX.osztály részére. Sajnos a járványügyi
helyzet több lehetőségnek az ajtaját is bezárta, ezért most különös érzés volt bezárni valami szorakoztatót.
A díszlet minimális volt, de pont a lényeget tartalmazta és a megteremtette a terem hangulatát. A díszítés, az
előkészület ideje számunkra nagyon szórakoztatóan telt, kicsit mi is IX. Osztálzosok lehettünk. Nagyon kreatív
ötletek születtek a diákok feladatainak elvégzéséhez, amit elmondhatok, nagyon jól teljesítettek a gólyák.
Voltak bátrabbak, kevésbé bátrak, de dicséretet érdemelnek mindannyian.
Köszönjük a támogatók segítségét, a tanárainknak a részvételt és az iskolának, hogy megszervezhettük és így
egy pénteki napnak más lehetett a hangulata. Rákosi Ildikó, XII.osztály
A IX. osztályos tanulók így nyilatkoztak:
„Az osztály nagy része együtt volt és jó hangulat volt.”(B.D)
„Érdekes feladatokban vehettünk részt.” (F.B)
„Jó volt, vicces volt a kacsatánc, ami megszakította a próbák
idejét.” (F.K)
„Érdekes és vicces feladatok voltak. A rapp előadása tetszett a
legjobban, amit megadott szavak alapján kellett
megszerkeszteni és előadni.” (G.N)
„Jó volt együtt tölteni egy kis időt az osztály tantermén,
tanórákon kívül.” (G.T)
„Sajnálom, hogy nem lehetett Gólyhét, de a Gólyabál
élményszerű volt.” (H.T)
„Sajnálom, hogy nem volt olyan mint a többi évben
megszervezett gólyarendezvény. A legérdekesebb próba az
általános műveltségi kérdéssorozat és a rapp volt.” (I.SZ.)
„Azon töprengtem, hogy milyen feladatok lesznek. Jó
hangulata volt az egész rendezvénynek.” (K.E)
„Gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz, de örülök, hogy mégsem volt kellemetlen
érzés.” (M.Cs)
„Érdekes volt a műveltségi vetélkedő. Örülök, hogy megértőek voltak a nagyok és
nem okoztak kellemetlenséget számunkra.” (M.B-B.)
„Jó volt a hangulat, a rapp rész tetszett nagyon és örülök, hogy volt ilyen élményünk.
Jó, hogy meg lett tartva.” (P.A)
„Összerázó jellegű volt és segítettük egymást az alkotásban, így jobban megismertük
egymást, volt egy közös tevékenységünk.” (S.I)
„Elfelejthetetlen élmény volt. A vicc és a szórakozás fontosabb volt, mint az elért
eredmény.” (B.R)
„Jó élmény volt, hiszen ez az emlék megmarad egy egész életre.” (Sz. Sz.)
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„Uram, vedd az életemet, és te vezessed, mert én nem vagyok képes rá.”
Beszélgetés a maroshévízi Bartha Zsolt Andrással
- Kedves Zsolt, bevallom, az igen érdekes életutadról én is az
internetnek köszönhetően vettem tudomást, és szerintem eddigi életed
nagyon érdekes, tanulságos, ezért kérlek, oszd meg életutadat, az
eseményeket a Maroshévízi Hírlap olvasóival is.
- Én nem csiszolom, és nem fényezem magam avval, hogy beszélek a
múltamról, én egy drogterápiás otthonban dolgozom, ahova nagyon sok
elesett ember jön, drogfüggő, alkoholfüggő. Én is úgy kerültem ide mint
alkoholfüggő, a Bonus Pastor Alapítvány segítségével, így vett egy más
irányt az életem. Ez nekem most egy szolgálat, és csak azért beszélek a
múltamról, és merem bevállalni, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak
ilyen helyzetben, mint én, de nem mernek beszélni róla, és én pont azért
beszélek a múltamról, mert vannak mélységek az ember életében, de
vannak lehetőségek a helyreállásra is.
1980. május 14-én születtem Maroshévízen, és - ahogy nagymamám mondta - a kastélyban születtem, mert
annak idején az Urmáncz-kastélyban kórház működött. Édesanyám a kórházban dolgozott, édesapám mészáros
volt. A volt 8-as számú iskolába jártam, majd Várhegyen lakatos szakiskolába, amit sajnos nem végeztem el.
Gyerekkorom nagy élményekkel van tele. Ma, amikor meglátogattuk édesapám sírját, egy gyermekkori
barátommal találkoztam. Ő megismert, nekem kellett egy kis idő, míg rájöttem, ki is ő. Vele egy kicsit
elnosztalgiáztam a gyermekkorunkról. Szép gyerekkorunk volt, hisz annak idején volt tél, sokat szánkóztunk,
síeltünk, nyáron pedig kisúroltuk, kimostuk a Bánffy-fürdőben levő medencét, amiért ingyen fürödhettünk. A
Maros folyóban megtanultunk úszni, sokat jártuk az erdőket, gombásztunk. Kisgyerekként már megtanultam,
melyik a jó gomba és melyiket nem szabad megenni. A gyerekkori barátommal beszélgetve a temetőből
megtekintettem az Öregtetőt, és eszembe jutott, hogy gyermekkoromban oda mentünk áfonyát szedni. Hosszú
volt az út, hisz egy fél napot mentünk odáig gyalog, majd az ott levő menedékházban aludtunk, és csak másnap
fogtunk neki áfonyát szedni egészen estig, 2-3 vederrel. Az est beálltával megint ott aludtunk, és másnap
kipihenten jöttünk haza. A gyerekkori emlékeim, kalandok csak szépek, de viszont a családi emlékeimre nem
szívesen gondolok vissza, hisz az alkohol elég korán belépett a családunkba, és tragédiák kezdtek történni.
Édesapám is az alkohol miatt hunyt el. Én egy kicsit különc lettem a többi osztálytársamhoz, barátomhoz
képest, mert 15 éves voltam, mikor elhunyt édesanyám alig 35 évesen. A halál hírét az iskolában kaptam. Jött
egy szomszéd fiú, aki barátom is volt, és mondta a rossz hírt. Hazafele bedobtam a táskámat a Marosba, és azt
mondtam, hogy többet nem akarok tanulni, iskolába menni. És nem is tanultam nagyon, hisz a nyolcadik
osztályt is háromszor ismételtem meg. Édesanyám halála nagy változást hozott az életembe, összeroppantam,
és emiatt már 16 évesen nagyon kezdtem használni az alkoholt, rájöttem a csábító erejére. Amúgy én egy elég
gátlásos gyerek voltam, jártam diszkókba, ám nem tudtam felszabadultan bulizni, de rájöttem, hogy ha pár sört
lenyakalok, akkor feloldódom a gátlásaim alól. (folytatjuk) Czirják Károly

A székely-magyar rovásírás emlékei 84. rész
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 5. rész
Fadrusz János tehát kiválasztotta a Tuhutum szoborra a hat táltos
verset a rovással írt Karacsay Kódexből. Mégsem a kódex rovásbetű
formáival kerültek a versek a szoborra.
Itt lép színre a 3. főszereplő, Tar Mihály, Temes vármegyei, omori gazdálkodó, a rovásírás ismerője, korabeli
terjesztője. Szerette a könyveket, Omoron rajta és a papon kívül nem sok embernek voltak könyvei.
1901. decemberében Sinoros Szabó Sándor, Király Pál növendéke a Tanítóképzőben, a karácsonyi szünet idején Omorra
utazott, hogy meglátogassa a református tanítót és érdeklődött, hogy vannak-e régi könyvei valakinek a faluban.
Tar Mihályhoz mentek, akinek könyves ládájában sok régi könyv és újság volt felhalmozva. Ekkor mutatta meg a
rovásírást is Sinoros Szabónak, mondván, hogy azt atyjától, nagyatyjától tanulta. Sinoros kért egy rovás ábécét és
hazatérve, azt átadta Király Pálnak, aki 1902 májusában rovásírásos levelezésbe kezd Tar Mihállyal.
Király és Fadrusz elhatározzák, hogy nem a Karacsay kódex gömbölyded, nehezen véshető betűi kerülnek a szoborra,
hanem Tar egyenes szárú betűi. Ezért a Karacsay kódex rovásbetűit Király Pál átírja latin betűre és augusztus 10-én
Omorra utazik Tarhoz. Sok régi szittya írást visz neki és a Karacsay kódexből a latin betűre átírt 6 táltos éneket. Ebből
kettőt Mihály, négyet a fia, István a juhász elődeiktől tanult betűkkel írták vissza rovásra, így ezt vésette Fadrusz a
Zilahon felállítandó Turul szobor talpazatára. (Folytatjuk). Friedrich Klára
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Szabó Erzsébet: Várlak
Keresek szüntelen egy boldog pillanatot,
Úgy tudom itt voltam a padon.
Felnéztem az égre.
Istenhez könyörögtem könnyezve.
Nem tudom, de nem látom a kis padot.
Talán nemis volt, csak úgy gondolom,
Talán álom volt egy derűs hajnalon.
Álmodni valakit, kit nem remélsz,
Virágot szórnék a lába elé.
Megfognám két kezét, szorosan.
Szívemhez tenném gyorsan.
Hadd érezze a dobbanást,
S én fejem ölébe hajtanám.
Ölébe borulnék a kis padon.
Simogatnám őszülő haját,
Kérdezném halkan, némán,
Szeretsz-e még igazán.
A holnap egy új lépés.
Holnap már nincs remény.
Elmentél kacagva, tudom,
S én itt maradtam a kis padon.
Körülöttem, nincs senki már,
Csak halomba fújt levelek,
Tomból a vadon,
De én úgyis várok rád, itt a kis padon!
Ha álomba borul a szemem,
Meglátom a csodát,
Majd sietsz felém szaporán.
Kezedbe fogsz egy szál rózsát.
Felnézel a csillagos égre.
Ugye te küldted ezt nekem.
Azért jó, hogy itt vagyok.
Itt is maradok, mindig veled,
Itt a kis padon várom a holnapot!

Dénes Géza:
Új esztendőnk boldog legyen!
Szülőszoba tele legyen,
Az óvoda hangos legyen,
Sok kórterem üres legyen,
Temetés csak ritkán legyen!
Kert, szántóföld jól teremjen,
Búzatábla szélben lengjen,
Gyümölcs, jó bor bőven legyen,
Kamra, pince tele legyen!
Krumplit ne egye a ragya,
Ember egymást sose marja,
Ne orroljon senki másra,
Inkább vigyázzunk egymásra!
Sugározzon szeretet,
Mosolyogva fogjunk kezet,
A Fennvaló velünk legyen,
Új esztendőnk boldog legyen!

Léleksarok
Bátorítás
Hallottam valahol azt az állítást, hogy a legszebb dolog, amit egy embernek adhatunk, az a bátorítás. Csak az
a baj, hogy nekem erről a tündérmesék és szappanoperák jutnak eszembe.
Nagyon szép lenne a világ, ha bátorítanánk egymást. Felnőtt a gyereket, testvér a testvért, feleség a férjet és
fordítva...stb. De nézzük meg miért is sántikál ez az együttérző, pozitív cselekedet? Elsősorban ki bátorít? Aki
akar? Aki tud? Akinek fontos a szava? Aki szeret? És kit bátorít? Aki meghallja? Megérti? Aki szeretve érzi
magát? Vagy fontosnak? Sok kusza kérdés... A bökkenő a bátorító és a bátorított személyiségében rejlik. Van
akit nem lehet bátorítani, mert ha lehetne, a depressziót nem ismernénk. Egy tanács sem jó neki, lehet az
szakembertől vagy laikustól. Van olyan tanács, aminél a csend is jobb, valóban. De szerintem a valamennyire
bátor ember bátorítható csak. A nagyon bátornak meg nincs nagy szüksége, boldogul egyedül, szinte magát
felemeli bármilyen helyzetben, ritkán kell más lelket öntsön bele, ha csak túl lemerült...
A merészeké a világ. Azért segíthetők, mert nem félnek megpróbálni újból. Akárhányszor. A kudarcok is csak
nagyobb lendületet adnak nekik. „Még azért is”. Ezért fontos megtanítani a gyerekeinknek „a fel nem adás
művészetét”. Génjeikben benne kell, hogy legyen, de lehet elrejtőztek a félelmet nem ismerő részecskék. Elő
kell hívni. A kudarcokat követő pillanatban már.” Mi az, hogy nem sikerült neked és szomorú vagy? „Én meg
sem mertem volna próbálni!” Az örökös próbálkozó lehet a legsikeresebb a sok edzés árán.
Az új évben magunkat és másokat arra biztatni, hogy jobb lesz, mégiscsak lehetne a legszebb dolog amit
tehetnénk. “Ma te merülsz, én töltelek fel, holnap lehet én szorulok rád. Most én vagyok a nagy, később te
lehetsz az...” Nem várok az új évtől csak régi dolgokat. Emberséget, szerénységet, felelősségvállalást, belátást,
kedvességet. Mindezt megosztanám veletek! Boldog új évet! Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)

REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi
címre: hirlap@marosheviz.info
Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita

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

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

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