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Magyarországi meghívások 

 
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület január 26-

30. között több magyarországi meghívásnak tett 

eleget. Így január 27-én és 28-án Németh Szilárd 

miniszterhelyettes, a Fidesz alelnöke meghívására az 

egyesület küldöttsége részt vett a Jedlik Ányos 

Gimnázium alapkőletétele alkalmával rendezett 

eseményeken. Az eseményen részt vettek, beszédet 

mondtak: Kásler Miklós, az emberi erőforrások 

minisztere, Mager Andrea, a nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és Németh 

Szilárd miniszterhelyettes. Többek között még jelen 

volt Simicskó István, volt honvédelmi miniszter és 

Borbély Lénárd polgármester.  

Egy másik meghívás a magyarországi Jancsó 

Alapítványtól érkezett, mely január 29-30-ra szólt, 

hisz ekkor rendezték meg a X. Kárpát Medencei 

Böllér Találkozót. Ez utóbbi eseményt dr. Jancsó 

Antal nyitotta meg, majd dr. Szász István Tas 

előadása következett. Mindkét eseményen az 

egyesületi küldöttség több politikussal, közéleti 

személlyel találkozott és tárgyalt. Ez alkalommal is 

köszönjük a meghívásokat. U. N. E.  

 

 

Befagyott a Bánffy termál-vízesés?!? 

 
   Január és február hónapokban több tévécsatorna és 

újság tudatta, hogy a maroshévízi termál-vízesés 

befagyott. Több tudósításban azt is láthattuk, 

olvashattuk, hogy első alkalommal történt ez. Nos, ez 

a hír nem igaz, hisz majdnem minden évben 

jégcsapok díszítik a vízesést, de a víz tovább folyik a 

jégcsapokon vagy mellette. Gyerekkoromban, a 60-

70-es években is így volt, akárcsak a vízesés alakja is, 

amiről mondhatnám, hogy 15 éve évenként változott, 

hisz a mésztufa leesett. Csakhogy akkoriban a vízesés 

elhanyagolt állapotban volt, egy valóságos 

szeméttelep, 

 2015-ig. Ugyanakkor, amint már több helyen is 

olvashatták, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2008-

tól évente beadványban hívta fel a helyi Polgármesteri 

Hivatal figyelmét, hogy mivel lehetne bővíteni a 

turizmust, a helyi értékek kihasználását.  

   A beadványok gyümölcse a jelenlegi állapotban 

levő Bánffy termál-vízesés és a Bájos-tetői kilátó is. 

Siklódi Ildikó 

 

 

 

Farsangi bál 
 

Február 26-án a Sport Bár ad helyet a hagyományos farsangi bálnak. A belépő értéke 50 lej 

és tartalmazza a vacsora árát is. A jó hangulatot, a zenét DJ. Walter biztosítja. Szervezők: 

maroshévízi RMDSZ és a SPORT BÁR. Feliratkozni Bodor Attila Bélánál lehet a 

0744397637-es telefonszámon.  

 

 

Frissítsen, vagy regisztráljon 

  
Közelednek a magyarországi választások. Ha szándékában áll választani és még nem regisztrált, vagy 

frissítenie kell az adatait, akkor forduljon bizalommal hozzánk. A maroshévízi Polgármesteri Hivatallal 

szemben levő fordító irodában március 9-ig minden munkanapon 11 és 14 óra között megteheti.   
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Felolvasómaraton Salamáson 
 

Nagy örömmel tölt el, hogy idén is a gyergyóditrói 

 Kőrösi Csoma Sándor Községi Könyvtár közreműködésével 

csatlakoztunk a salamási magyar diákokkal, már sokadik 

alkalommal, az évente tartandó felolvasómaratonhoz, idén a 

XIV. Nemzetközi Felolvasómaratonhoz. 2022. február 15-én 

a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes (1922–1991) költő, 

műfordító, esszéíró műveiből olvastunk fel, kicsik-nagyok 

egyaránt. 

A maratoni felolvasás főszervezője 2014 óta a Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye 

Tanácsának támogatásával. Február 11-ig több mint 33 700 felolvasó jelentkezett be a világ hat országából 

(tavaly mintegy 21 500-an olvastak fel Pilinszky János műveiből, 12 országban) – tudhattuk meg a Megyei 

Könyvtár Facebook-oldaláról.  

Mi Salamáson egy maréknyian, ám minden magyar diák, lelkesen készültünk az eseményre, 

kiválogattuk a műveket, kinyomtattuk, gyakoroltuk az olvasásukat, majd együtt mint egy szép felolvasó 

körben, felolvastunk. Még az elsős diák is olvasott, aki még nem tanulta az összes betűt, de begyakorolta 

ügyesen segítséggel a kiválasztott vers felolvasását. Olyan diákunk is van, aki vállalta önként, hogy megtanul 

egy verset, amit el is szavalt szépen emlékezetből mindannyiunknak. 

Igyekszünk megszívlelni mindenkorra, követni és mindenki figyelmébe ajánlani Nemes Nagy Ágnes 

üzenetét: 

 „tanulni kell magyarul és világul, 

...tanulni kell, szeretni kell.” (Tanulni kell)                         Szervező, Tanci (P. M. E.) 

 

          Ha maroshévízi magyar vagy, kérlek olvasd el! 
 

   Tartalmas hetem volt, ami a maroshévízi projektek elindítását 

illeti. Kezdeném egy kis visszaemlékezéssel: nagyon nehéz 

nekünk, szórványban élő magyaroknak, megvalósítani bármit is, 

ezt mi nagyon jól tudjuk. 

   RMDSZ elnökként az elmúlt években többszőr kértem a 

maroshévízi magyarságot, jöjjön el szavazni, és mutassunk fel minél nagyobb ,,erőt", hogy megkerülhetetlenek 

legyünk a döntések meghozatalakor. Köszönöm mindenkinek, aki függetlenül attól, hogy milyen választás van, 

eljön és szavaz az egyetlen lehetőségünkre, a magyar képviseletre. 

   A helyhatósági választások előtt sok belső torzsalkodás volt a magyarságon belül, de a magyar lakók az 

előválasztáson összeállítottak egy tanácsosi listát, amivel a választók elé álltunk. Választások után pedig 

elkezdődőtt egy huzavona, mert a PSD alpolgármestert akart állítani. Elindultak az egyeztetések, amik ilyenkor 

szoktak történni. Ekkor éreztem először azt, hogy van amire és akire támaszkodni. 

   Barti Tihamér Gyergyó Területi RMDSZ elnök nem akart engedni és kitartott amellett, hogy alpolgármestere 

legyen a maroshévízi magyarságnak. Akkor is bátorított minket, amikor mi sem hittük, hogy össze tud jönni. 

Jómagam lettem a város alpolgármestere. Tudom, hogy nálamnál jobb alpolgármesterek is kikerülnének a 

városból, mert sok román, de magyar ember is van, aki nagyon jól tudna dolgozni a közösségért. A sors viszont 

úgy hozta, hogy azok az emberek vagy nem jelentkeztek erre a munkára, vagy még nem érezték, hogy eljött az 

a pillanat. Ìgy, a kollégáknak és a koalíciós partnereknek köszönhetően, engem választottak alpolgármesternek. 

Legjobb tudásom szerint és teljes odaadással akarok dolgozni. 

   A választási kampányban a római katolikus templom udvarán, amikor a kampányfilmeket készítettük, 

mondtam a terūleti RMDSZ elnöknek, hogy segítsen az iskolánál a bentlakás munkálatainak befejezésében. 

Akkor az elnök úr azt mondta, minden politikai támogatást meg fog adni ehhez, mert tudja, milyen fontos az 

iskola, (ő még a Tăslăuanu-ban végzett matematika-fizika szakon, magyarul) és nekem viccesnek tűnő 

megjegyzéssel egészítette ki: ,,Szerencsére, van egy jó parlamenti képviselője a városnak, akinek szintén 

fontos az iskola, és ott leszel te RMDSZ alpolgármesterként és nem engeded majd, hogy a papírokat a 

hivatalban csak tologassák, időhúzásként az iskola ügyében". 

   Ezért voltam a héten (február 9-10.) Bukarestben! Lett előrelépés a bentlakás befejezése kapcsán, sok 

mindent tisztáztunk és úgy érzem, ez meg fog valósulni. Sok egyéb megbeszélésen is voltunk Sebastian Buzilă 

kollégámmal, de nekem ez volt a legfontosabb. 

   Hajrá, maroshévízi magyarok! Hajrá, RMDSZ! Bodor Attila Béla  
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SPORT 

 
A „Rómaiak útja” 

 

A Beszterce megyei Borgótiha településen tartották meg január 29 és 30 között a „Rómaiak útja” elnevezésű 

kutyafogathajtó versenyt, melyre a maroshévízi Marc Gabi is beiratkozott. A verseny szervezői a Tasuleasa 

Social és a besztercei Sleddog Sport Club voltak. Amint Marc Gabi beszámolt újságunknak, nyolc ország 

versenyzői vettek részt a kutyafogathajtó versenyen. Gabi a 9 kilométeres pályára iratkozott be hat kutyával, és 

egy előkelő, jól megérdemelt negyedik helyezést ért el. Gratulálunk neki! 

 

                                         Kutyaszánhúzó verseny 

 

Február 11-12-én tartották meg Borszéken a mára már hagyományos kutyafogathajtó 

versenyt, melyet ez évben is a borszéki Molnár Sándor szervezett.  A versenyen 

fogathajtók voltak Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Zalatnáról, Balánbányáról, 

Madéfalváról, Gyergyószentmiklósról, Bukarestből, Borszékről és Maroshévízről. 

Városunkat Marc Gabi képviselte, aki a hatosfogatos csoportban indult és aranyérmet 

szerzett. Gratulálunk! 

                                                                             Röplabda 
Barátságos fiú röplabdamérkőzések: Maroshévízi ISK – Kolozsvári Jövő ISK 1-3, valamint 2-3. 
 

 

          „Uram, vedd az életemet, és te vezessed, mert én nem vagyok képes rá.” 

 

Beszélgetés a maroshévízi Bartha Zsolt Andrással (2.) 

 
   - 1999-et írtak….mi is történt akkor? 

   - 19 éves lettem. Születésnapomat ünnepeltük. Sokan voltunk barátok, elmentem a diszkóba, ami annak 

idején Maroshévízen a „Füstös” nevű vendéglő fölött volt. Mi, hogy pénzt spóroljunk, nem a diszkóban vettük 

a piát, hanem lementünk a „Füstösbe”, hisz ott olcsóbb volt. Itt találkoztam, P. S. helyi lakossal, akivel 

régebbtől nézeteltéréseim voltak. Összeszólalkoztunk. Bosszút 

akartam állni rajta, mert haragudtam rá és még részeg is voltam. 

Hazamenet a diszkóból én egy két évvel kisebb barátommal 

mentem, így sajnálatos módón őt is belekevertem az ügyembe. 

Megtámadtam P.S.-t, akit úgy elvertem, hogy sérüléseibe belehalt. 

Így 1999. március 16-án letartóztattak. 

  16 évre ítéltek el, ebből több mint 11 évet töltöttem börtönben. Jó 

viselkedésért, és amiért dolgoztam szabadulhattam hamarabb. Én 

nagyon megbántam, amit elkövettem, és sajnos az alkohol hatása 

alatt történt meg, mert ha józan lettem volna, ez nem történhetett 

volna meg. Ekkor megígértem magamnak, hogy többet soha nem 

fogok inni.  A börtöni sors nagyon rossz volt, könyörtelenek a 

börtönök, és már csak az is elég, hogy nem vagy szabad. Aki ott 

van, az biztos, hogy nem kívánkozik még egyszer vissza, habár 

vannak, akik visszakerülnek, és én megértem azokat….A börtönben 

annyi jó dolog történt velem, hogy beismertem saját magamnak, hogy bűnös vagyok és megérdemlem azt, ami 

történik velem. (folytatjuk) Cz. K. 

 

 

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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Idődoboz (3.) 

 
    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 történt 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. 

„Dicsértessék Jézus Krisztus!                Mindörökké ámen! 

    Tetszett az Úrnak 1887. év május 6-án egy pénteki napon délután negyed öt órakor a Topliczai Rom. Kath. 

hitközséget nagy próbára tenni. Pusztító tűz elemmel látogatta meg az Isteni gondviselés e községet mely 

alkalommal sok ház melléképületeivel a templom utczában, maga a plébánia is mellék épületeivel porrá égett s 

a templom tornya is két (2) haranggal együtt a lángok martaléka lett. 

    Az irgalmas Isten azonban a látogatás után vigasztalásunkra jött, 

támasztott lelkes, nemes szívű és bőkezű adakozókat. A plébánia 

gazdasági épületével közadakozás folytán (a plébánia ház 1887–ben, 

az istálló 1888-ban) rövid idő alatt felépült. Templomtoronynak helyre 

állítására nagyméltóságos Lőnhart Ferencz erdélyi püspök úr Ö 

excellenciája az erdélyi Rom. Kath. Igazgató tanács álltal a 

vallásalapból 860 frt . 25 krt. utalványozott s ezen összeggel ditrói 

Fülöp Ferencz és Szász József vállalkozók 1888. október havában azt 

helyre is állították. A keresztet mely a tűz alkalmával sérüléseket 

szenvedett, ditrói Kolumbán Antal bádogos - ki a templom tornyot is 

újra födte - ki igazította és azt 1888. október 6-án Isten kegyelméből 

fel is állítottuk , hogy az századokon keresztül hirdesse Isten 

dicsőségét és Topliczai maroknyi Rom. Kath. –népvallásos buzgóságát 

és áldozatkésségét. A régi és 1869-ben irt okiratok a kereszt gömbjébe, 

visszahelyeztetett örök emlékül a megmaradt: 1 darab 10 forintos 

Kossuth bankóból, 1 darab 5 forintos Kossuth bankóból, 1 darab 30 

korona Kossuth bankóból, 1 darab 20 krajcáros ezüstpénzzel 1868–

ból. 

    A többi ezüst és ércpénzek a tűz alkalmával elveszett u. m. egy 

darab ezüst húszas 1848–ból, 2 drb. húsz (20) krajcáros 1868–ból, 1 

drb. 10 krajcáros 1868–ból és egy drb. 4 krajcáros 1868–ból, még egy 

drb. 10 frt. -os Kossuth bankóból tetettet hozzá. 

   Minden Isten nagyobb dicsőségére és a Boldog Szűz Mária tiszteletére! Topliczán 1888. október 6–án.”  

   A kereszt feltetetett alól írottak jelenlétébe: Zonda Vincze lelkész, Jákobi Gergely főgondnok, Özv. 

Urmánczy Jánosné, Ifj. Urmánczy István, Urmánczy Ilona, Urmánczy Janka, Karácsony Ernő, egyh. jegyző, 

Jákobi Gergelyné, Jákobi Marcsa, Jákobi Gizella, Sámuel Mihály.  

  Utóirat magam is az Isten Dicsőségére egy ezüst pénzdarabbal mely keltezett 1828–ban, óhajtottam a többi 

ide mellékelt emlékekhez járulni. 

       Oláh Taplócza 1888. október 6–án.  

Udvary Antal és neje szül. Tamás Mária és leányuk Mari. Általam Udvary Antal asztalos egyházfi.”  

 (Czirják Károly) 

 

 

 

 

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet. 
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Úgy mint minden évben, idén is sorra került a maturandusz ünnepség megrendezése 2022. február 18-

án. A járványhelyzet nem kedvezett számunkra, de megígértük magunknak, hogy megpróbáljuk kihozni a 

legjobbat mindenből, ezért összefogtunk és megszerveztük ezt a kihagyhatatlan rendezvényt.  

A maturandusz tematikájának a 70-es éveket választottunk. Amikor valaki a 70-es évekre gondol, a 

zene és a kifejlett színvilág az, ami először eszébe jut, ezért is próbáljuk erre a két dologra felépíteni az egész 

rendezvényt. A próbák összeállítása volt az egyik legnehezebb feladatunk, mivel olyasmit igyekeztünk 

összerakni, ami majd a XII. osztálynak is fog tetszeni, hisz ők a legfontosabb szereplői az egésznek. Három 

próba ezzel köthető össze. A XII. osztálynak egy nagy feladatot osztottunk ki, amire jól fel kell készüljenek, 

hisz verset kell írjanak, amit majd el kell énekeljenek a zsűrinek egy 70-es évekből származó zene dallamára. 

A diszkó táncait sem hagyhattuk ki, így persze majd ezen a téren is bemutathatják ügyességüket az iskola 

legnagyobb diákjai. A XI. osztály kedvence a házikedvenc kövek festése, mivel a 70-es években elterjedt a 

kövek házikedvencként tartása, ezért ez is szerepel próbakészletünkben.  

Vannak persze olyan diákok, akik tizenkét éve, vagy esetleg több is, iskolánkban járnak, ezért meg kell 

bizonyosodjunk, hogy „nem üres fejjel hagyják el iskolánkat”, így lesz majd kvíz is. Lesz néhány ügyességi 

próba is, amelyen gyorsan végighaladunk. 

Minden próbát öt zsűritag fog pontozni, ami alapján eldönthető lesz a nagykorúsítási bál legügyesebb 

két párja, akik megkapják a Diszkó királynő és király címet. 

A készületek sok munkával és fáradsággal járnak, de jobb a kedve az osztályunknak. Közösen 

szervezünk. Próbálunk mindent úgy alakítani, hogy egy felejthetetlen élmény legyen végzőseink számára, ami 

reméljük, sikerülni is fog. 

Végezetül egy üzenetet küldünk a végzős barátainknak: ,,Ne feledkezzetek meg iskolánkról!” 

Csíki Péter-Renáta, XI. osztályos tanuló 

Karácsonyi István: Budosportok (2.) 
 

   A judohoz hasonlóan lett az aikijitsuból aikido, a kenjitsuból kendo, és a karaténál is gyakorta hallani a kara 

– te – do kifejezést. 

   Milyen „útra” gondolhatott Jigoro Kano, a KODOKAN JUDO megteremtője, amikor a jiu-jitsu helyett 

önvédelmi küzdősportját judonak, egészen pontosan Kodokan judonak nevezte? 

Kanonál a „do” mélyebb értelmezés szerint életvitelt, egyfajta emberi tökéletességre való törekvést jelentett, 

amelynek kialakításában - megítélése szerint - nagy segítségére lehet maga a judo, illetve annak gazdag 

technikai anyaga, a dobások és fogások megannyi változata. Ezek rendszeres gyakorlása révén érhető el az 

emberi tökéletesedés, pontosabban fogalmazva, juthat el legmesszebbre minden ember a tökéletesség felé 

vezető úton. A „Kodokan” szó pedig azt jelenti: „iskola a módszer tanulmányozására”. Vagyis, hogy a 

tökéletessé váláshoz a legjobb eszköz, a legjobb „módszer” a judo. A „ju” ugyanakkor lágyat jelent, amelynek 

lényege az ellent nem állás, az utánaengedés, ami a technikák alkalmazásával kapcsolatos elvárás. 

   Kano tehát a judonak ilyen mélyebb értelmű, filozofikusabb hátteret adott, amit ebben a versenycentrikus 

gondolkodásban egy európai ember nem is igen tud megérteni. Kano, amikor létrehozta a Kodokan judot, 

amely nemcsak a nemzeti sportja lett a japán népnek, de egyben sajátos testnevelési rendszere is, gyakorta 

hangsúlyozta: „a judoban nem az ellenfél, hanem önmagunk legyőzése a legnehezebb.”  
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Sütőtökös brownie recept – Sárig Csilla rovata 

 
Hozzávalók egy 20x30 cm-es tepsihez: 40 dkg sült sütőtök pürésítve, 

10 dkg étcsokoládé, 2 tojás, 5 dkg barna cukor, 2 evőkanál kakaópor, 

5 dkg finomliszt, 1 teáskanál sütőpor, csipet só, 1 teáskanál őrölt 

fahéj, 1 teáskanál vaníliaőrlemény 

Elkészítése: A csokit felolvasztjuk, majd a tök püréhez adjuk és kézi 

robotgéppel jól összedolgozzuk. Hozzáadjuk a tojásokat és a cukrot, 

majd ezekkel is alaposan összekeverjük. A masszához hozzáadjuk a 

száraz alapanyagokat (liszt, kakaópor, sütőpor, só, vanília és a fahéj), 

majd az egészet egyneművé dolgozzuk. A kész masszát sütőpapíros 

tepsibe simítjuk és 180 fokra melegített sütőben kb 30 percig sütjük. 

Ne ijedjünk meg, a közepe még nedves lesz, de nem sületlen. A 

sütőtöktől lesz ilyen! És az sem véletlen, hogy nincs benne vaj, 

ugyanis a sütőtök azt is kiküszöböli. Nem kell bele plusz zsiradék! 

 

 

  

 

 

Szabó Erzsébet: Hajnali csoda! 

 

 

 
Ma is korán keltem, 

Hajnal küszöbén várom a csodát. 

Miközben satírozza az ég önmagát. 

Egyre színesebbé válik a világ, 

Csalogat a szépség reggel korán. 

Itt, ott még könnyeznek a harmatos levelek. 

Rajtuk is koptat az idő, búcsút intenek. 

Higgy a csodába, szépséggel varázsol, 

Simogat csillogása, lehetsz te bárhol. 

Közeledj napsugár, te hozod a változást, 

Harmatos levelek hajolnak a földre, 

Miközben csepegnek ragyogó könnyek. 

Reményt intenek az emberi léleknek. 

Szines virág suttogja halkan, 

Volna-e ki engem leszakítana, 

Nyílok én égnek, földnek, 

Nyílok én mindenkinek, ki szeret engem. 

S ha szívedbe helyet keres a vágy, 

Teljesítsd igazán kívánságát, 

Ne hagyd kőkeménnyé válni, 

Amit nem lehet többé visszavárni. 

Minden ami szép lassan tova repked. 

Így lesz ez örökké, mikor a Nap felkel. 

Pillants vissza, majd lépkedj szaporán, 

Vidd magaddal messzire a hajnali csodát. 

Dénes Géza: A kiscicánk 

 
Ülj térdemre unokám, 

Énekeljünk együtt, 

Hívd a kiscocát is, 

Doromboljon nekünk.  

 

Jaj, de jó a langyos tej, 

Isszuk a bögréből, 

Cicánk nyalogatja, 

A pettyes edényből. 

 

A gomolyát úti, pofozgatja, 

A nadrág szárában szépen elbujtatja. 

Belenéz a tükörbe, s csodálkozva látja, 

Vajon ez a cirmos fej saját pofikája?________       _____ 

 

Az Isteni  szeretet, Péter Árpád költeménye. 
 

   Az Isteni szeretet boldoggá tesz minket, 

   Ádvent idején, elfeledtet mindent. 

   Átadjuk szívünket az Úrnak megtisztulásra, 

   Így lesz a lelkünk megújulása. 

                             ll. 

   A bántásokat elfeledjük ádventkor végleg, 

   Mert előtérbe jön a hitnek reménysége. 

   Ne bántson ember más embert soha, 

   Ne legyen ehhez senkinek se joga. 

                            lll. 

   Sajnos az emberek elfajzottak nagyon, 

   Gyalázzák az Istent, aki életet adott. 

   De a Jó Isten azt tudja, hogy mi az igazság, 

   Nem fogja hagyni, hogy győzzön a gonoszság. 
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A székely-magyar rovásírás emlékei, 85. rész 
A zilahi Tuhutum-szobor rovásfeliratainak története, 6. rész 

 

   Az első részben már említett Wesselényi-szoborral együtt, 1902. szeptember 18-

án avatták fel Tuhutum, azaz Tétény vezér rovásos, turulos szobrát.  

Öt év telt el azóta, hogy 1897. július 1-jén Fadrusz János aláírta a szerződést a 

Wesselényi-szobor elkészítésére, továbbá vállalta, hogy ingyen elkészíti egy 

millenniumi emlékmű tervét és a kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat. Ebből a 

felajánlásból született a zilahi Tuhutum-szobor, amelyet Fadrusz pogány oltárnak 

nevezett. A szobor a Királyi Törvényszéki Palota elé került egy frissen kialakított 

parkba, ezt a helyet Szikszay Lajos királyi tanácsosról nevezték el, aki 1896-ban 

javasolta egy millenniumi emlékmű létrehozását. Egy 1907-ben készült fényképen 

szépen látszik a szobor elhelyezése.  

   Az emlékmű leírása: a turulmadár szobra egy négyzetes alapú, felfelé keskenyedő oszlopon áll, amely három 

és fél méter magas. A madár alatti részen dombormű fut körbe. A madár előtti részlet Tuhutum vezért 

ábrázolja, amint lándzsáját a honfoglalás jelképeként a földbe üti. A két oldalsó dombormű magyar harcosokat 

ábrázol. A hátsó részlet magyaros díszítésű, tulipánokkal vagy gránátalmákkal.  

Ezek alatt van mind a négy oldalon a hat táltos ének a Karacsay kódexből. Ezek alatt mind a négy oldalon két-

két lándzsán lókoponya van.  

   Az avatásokról készült régi fényképeken mindkét szobornál szívmelengetően hatalmas tömeg van. 

(Folytatjuk). A kép forrása: https://kepeslapok.wordpress.com/2013/01/02/zilah/ Friedrich Klára  

 

Léleksarok 
Örökzöld igazságok 

    Az üzemanyag mennyiségétől és minőségétől függ az, hogyan megy és mennyi ideig működik a motor. A 

mi üzemanyagunk többféle és kétirányú, feladata lelket, testet táplálni. 

Természetesen, nem lehet ezt a két dolgot külön választani, hiszen egy ölelés nemcsak a léleknek esik jól, 

hanem az ember étvágya is jobb lehet tőle. 

   Popper Péter megemlítette több előadásán egy orvos egyik gyermekosztályon elhangzott véleményét, 

miszerint a legtöbb gyereknek csak cirókahiánya van. Azaz szeretetéhes. Az a baj, hogy később ez akkora kárt 

okozhat, hogy nincs ember a talpán, aki pótolhatná. Értelmi, fizikai fejlettség szintjén is, nemcsak érzelmileg. 

Mondták régen, hogy minden zárnak megvan a kulcsa, hát szerintem a szeretet olyan kulcs, ami a legtöbb 

zárba talál. Akik nem érzik, hogy elfogadják őket, hogy fontosak, befele fordulnak, nem akarnak az élettől 

semmit. Ez veszélyes, fájdalmas végletekig mehet el. Csakugyan régi igazság az is, hogy „nem akarásnak 

nyögés a vége”. Van ember, sőt kis ember is, vagyis gyerek, aki a kimerülésig feláll, ha leesett. Na, ezt jó volna 

megtanítani minden gyereknek. Jaj, persze, hogy különbözünk és mindenki  másképp csinálná, de AKARNI 

kell, muszáj! Más helyettünk nem tud. Megtámaszt, de nem tud végig ’’karó ’’maradni. Mi kell erőt merítsünk 

mindenből. Az ambiciós, optimista embert idegen is segíti, hallotta a tévében, vagy az elhunyt édesapja most 

ezt meg ezt tanácsolná, mert „bízik’’ benne...a borúlátó ember a saját , egészséges aktív kisgyerekében is azt 

látja, hogy nehéz az élet és nem éri meg a fáradságot, nincs senkinek szüksége rá (pedig előtte a gyönyörű 

emberpalántája)...semmi jó benne, semmi öröme, ”levesbe sem való”. Tehát akarni, de mit? Táplálkozni 

testileg, lelkileg. Olyan ételt, és annyit  enni, ami nem árt. Ugye milyen régen megmondták az öregek, hogy 

jóból is megárt a sok. És a lelket táplálni. Jó emberek társaságával. Inkább kerülni a mérgező  kapcsolatokat, 

korlátozni, ha nem lehet nagy ívben elkerülni őket. Ahogy nagyanyáink mondták, csak kicsit és jót velük.  

   Emlékszem, az iskola homlokzatán, amelyben jártam, latinul írta, „Ép testben ép lélek”.  Ez a kerek valóság.  

Ha egyiknek baja, a másik is csitoroghat.  Őseink azt is kihangsúlyozták, hogy „A tisztaság fél egészség”. 

Mindent tudtak. Tisztán, bölcsen. Mára „agyonkomplikáltuk”, amihez csak hozzányúltunk. Ügyelni kell. Az 

egyszerűbb nagyszerűbb, mert jól érthető. A lelkünk ha tisztább, ne gyötörjük magunkat újra meg újra. „Ma 

jobban csinálom, ma nem tettem rosszat, ép ember vagyok. Jogom van élni, álmodni. Nem ártok, de nem 

engedem , hogy bántsanak.” A Jóisten jó, véd, nem büntet, sőt mindig esélyt ad jobbnak lenni.  Azt is 

„mondta’’, hogy a bosszú az övé, ne kerüljünk ördögi mókuskerékbe miatta, bízzuk rá. 

   S végül talán a legfontosabb tanácsa a Fennvalónak: „Imádkozzál és dolgozzál!” Az ima nem elég 

önmagában, ha te nem teszed meg a magadét. Aki dolgozik minden nap, célja, elintéznivalója van, annak nincs 

ideje nagyon betegnek lenni, a más baját elemezni. A munka terápia, gyógyító ereje van. Akarni kell hasznosan 

létezni! Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com) 

https://kepeslapok.wordpress.com/2013/01/02/zilah/


REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

 
 

  
Csempekályha építés, javítás és pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső burkolás. Konditerem 

hölgyeknek, munka és tűzvédelmi eszközök, ruhák kaphatók. 

Gázpalackcsere. Érdeklődni a 0740990165-ös telefonszámon. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók). tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

  

 

 

Eladó méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028,  

0743507482 telefonszámokon 

lehet. 

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

Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a: 

0749568650 telefonszámon lehet 

 

 

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon. 
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