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Március 15
Maroshévízen is megemlékeztek a március 15-i szabadságharcról. Az ünnepség a római katolikus templomban
kezdődött 17 órakor, amikor egy szentmise vette kezdetét. Ezt követően Madaras Mihály Attila tiszteletes úr és
László Áron atya rövid beszédei hangzottak el. Ez évben is a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghívására
képviseltette magát Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. Ez alkalommal dr. Lőrincz Aranka konzul
asszony vett részt a rendezvényen és olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét. Ezt követően a Kemény
János Elméleti Líceum diákjainak ünnepi műsorát láthatták a jelenlevők. A himnuszaink eléneklése után a
templom udvarán levő emléktáblánál koszorúzások zajlottak le. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: dr.
Lőrincz Aranka konzul asszony, Bende Sándor országgyűlési képviselő, a helyi RMDSz részéről Bodor Attila
alpolgármester és Ciontea Gombkötő Ildikó, a református egyház részéről Madaras Mihály Attila tiszteletes úr,
a Kemény János „Alma Mater” részéről Mohácsek Ákos és Séra Ilona, a Maroshévízi Magyarok Egyesülete
részéről Deme Károly és Benedek Botond, a Kemény János Elméleti Líceum részéről Deme Gabriella igazgató
és Csűrös Emese, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. (Siklódi Ildikó)

„Maroknyi székely...
...porlik mint a szikla” – hangzott el Salamáson is március 13-án a
szabadságharcra való megemlékezésen, ám szerintem az a tény,
hogy van/vagyunk, aki megemlékezzen, azt bizonyítja, hogy a
maroknyi székely erős mint a szikla Székelyföld szórványvidékén.
Azért tartottuk vasárnap a megemlékezést, hogy minél többen részt
vehessünk, minden szentmisén részt vevő láthassa műsorunkat,
amit óvodás, kisiskolás és általános iskolás diákok adtak elő
nevelőik irányításával a templomban. A koszorúzás a templom
előtti kopjafánál történt, amelynek talapzatán az egyik plakett a
szabadságharcra emlékeztet. (Portik Mária Erika)

Életképek – Emlékképek
Boldogasszony-zarándokvonat
Nemrég Dénes Géza tanár úrnak
egy újabb verses kötete jelent
meg. A kötet címe: „Életképek –
emlékképek”. A nagyszerű
verseket tartalmazó könyv
előszavát Balázs Katalin írta,
ugyanakkor a könyvben több
festmény fényképe is szerepel
mely festményeket Orbán Erika
alkotta.

A napokban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
vezetősége beszélt a pünkösdi zarándokvonat
szervezőivel, akik tudatták, hogy ez évben is
meg fog állni a zarándokvonat Maroshévízen.
Így 2022. június 2-án este a maroshévízi
állomáson 10 percet fog állni a Budapestről
Csíksomlyóra tartó zarándokokat szállító
vonat. M.H.
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Új mentőállomás Maroshévízen

Választás 2022

Maroshévízen még 2014-ben egy új, korszerű
mentőállomás építésének tervét dolgozták ki, hogy
garázsokat, az ügyeleteseknek pedig szolgálati
irodákat,
helyiségeket
építsenek.
Sajnos 2014től
2020
szeptemberéig
nem sikerült a
munkálatokat
elindítani
különböző
technikai okok miatt. Amint Bodor Attila Béla hévízi
alpolgármester elmondta, az említett projekt
1.172.000 lejbe került, amit az Egészségügyi
Minisztérium biztosított. Az épület a helyi kórház
mellett épülhetett fel, a telket a helyi polgármesteri
hivatal
bocsátotta
rendelkezésre
a
projekt
megvalósítása érdekében. Az április 7-én átadott
épület 192 négyzetméteren terül el. Azt is megtudtuk
az alpolgármester úrtól, hogy a földszinten két garázs,
egy mosoda s egy fertőtlenítő kapott helyet, az
emeleten szolgálati szobák vannak fürdőkkel,
mellékhelyiségekkel, valamint konyha és két
hálószoba is. Bodor Attila Béla kiemelte, hogy a
létesítmény megvalósításáért sokat köszönhetnek
Barti Tihamérnak, Hargita
Megye Tanácsa alelnökének.
Az átadón jelen voltak: dr.
Vass
Levente,
az
egészségügyi
tárca
államtitkára, dr. Péter Szilárd,
a
Hargita
Megyei
Mentőszolgálat
igazgatója,
Petres Sándor, Hargita megye
prefektusa, Marius Tepelus
alprefektus, Bende Sándor
parlamenti képviselő, a helyi
polgármesteri hivatal és tanács több tagja, valamint a
helyi mentőszolgálat több tagja és a helyi kórház
vezetősége. Fénykép: Bege Botond – Hargita Népe.
(czirják)

Bevallom őszintén, hogy jómagam is nagyon vártam
a magyarországi parlamenti választásokat, már csak
azért is, mert öt kommunista párt és egy náci párt is
összefogott, hogy kormányt váltsanak. Bíztam, hogy a
FIDESZ nyerni fog, de nem gondoltam, hogy
történelmet írnak, annyira sokan szavaznak rá, mint
korábban még soha. Ennek megvannak az okai is, hisz
törvényeikkel, tetteikkel támogatják a nemzetet, a
családot, a vallást. Háborúellenesek és azokat, akik
nem hivatalosan törnek be az országba, nem fogadják
be. Ezért vannak a határátkelők, ahol személyit vagy
útlevelet kell felmutatni, hogy beléphess egy adott
országba. Hogy miért bukott ekkorát a kommunista
fasiszta összefogás? Egyszerű a felelet. Először is
Gyurcsány elvtárs a tettei miatt már rég nem kellene a
politikában legyen, ugyanakkor az öt kommunista párt
és a fasiszta párt elnökeinek múltja, viselkedése nem
helyén valóak. Az ellenzéki országgyűlési képviselők
90%-a súlyos viselkedési zavarral küzd, nem tudnak
viselkedni, mi több a parlamentben sem tudnak
tisztelettudóan beszélni, viselkedni. Nehéz volt a
küzdelem a választások előtt, hisz nemcsak a
magyarországi ellenzékkel kellett megküzdeni, de a
fasiszta ukrán elnök is magyarellenes beszédeivel, a
kommunista Egyesült Államok elnökével is komoly
viták folytak, akinek érdekeltségei vannak
Ukrajnában, és akkor még nem beszéltünk az európai
birodalom fővárosában, Brüsszelben kampányoló
kommunista sorosiszta vezetőkről. Jómagam ott
lehettem a Bálnába az eredményvárón ahol nagyszerű
volt a hangulat. Engem csupán egy dolog zavart,
éspedig, hogy Erdélyből olyan politikusok,
közszereplők is ott voltak akik 2008-ban nyíltan
Orbán és FIDESZ ellenesek voltak és most ott mint
támogatok várték az eredményt.
A nagyarányú győzelem után a birodalom
fővárosából újból rebesgetik a jogállamiságot, de
vajon miért nem vizsgálják a jogállamiságot azokban
az országokban, ahol évek óta nincs jogállamiság:
Hollandia, Németország, Spanyolország, Belgium…?
Czirják Károly

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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SPORT
Röplabda
Az országos fiú röplabda bajnokság eredményei: Maroshévízi ISK – Botoșani ISK 3-0, Maroshévízi ISK –
Nagybányai ISK 3-0, Maroshévízi ISK – Nagybányai ISK 3-0.
Április 1-3. között Maroshévízen zajlott le az ifjúsági röplabda fiú elődöntő torna. Íme az eredmények: Galați
ISK – Balázsfalvi ISK 3-0, Bukaresti CTF – Maroshévízi ISK 3-0, Bukaresti CTF – Balázsfalvi ISK 3-0,
Maroshévízi ISK – Galați ISK 3-1, Bukaresti CTF – Galați ISK 3-1, és Maroshévízi ISK – Balázsfalvi ISK 30. A döntő tornára a bukaresti és a maroshévízi csapatok jutottak be.
Kutyafogathajtó verseny
Nemrég Bulgária fővárosában, Szófiában, zajlott le a Sofia Cup elnevezésű kerékpáros kutyafogathajtó
verseny, melyre több romániai sportoló is benevezett. A maroshévízi Marc Gabi ezüstérmet szerzett. Íme a
ranglista: 1. Bogdan Berende (Beszterce), 2. Marc Gabi (Maroshévíz), 3. Molnár Sándor (Borszék).
Karate
Székelykeresztúron zajlott le egy színvonalas karate kupa, melyen a maroshévízi Shodan S. E. csapat is részt
vett. A több mint 120 sportoló Csíkszeredából, Csíkzépvízről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról,
Székelykeresztúrról és Maroshévízről küzdött meg az érmekért. A hévízi csapat 10 aranyérmet, 14 ezüstérmet
és 12 bronzérmet szerzett. Íme a maroshévízi csapat eredményei korcsoportok szerint: 8-9 éveseknél:
Maszkalyuk Antonia katában 2. és kumiteban 3. helyezett, Cernat Alexia katában első, kumiteban 3., Trif Iosif
katában 2. kumiteban első. 10-11. éves korcsoport: Trif Iacob 3. katában, Simon Árpád első katában és 3.
kumiteban, Doți Iasmina 3. katában, Covrig Daria 2. katában és kumiteban is, Gogean Roxana 3. katában és
kumiteban is, Precup Ioana 2. katában és 3. kumiteban. 12-13 éves korcsoport: Buzilă Ilinca első katában,
Antal Rareș 3. katában, Szabó Sebi 3. katában, Buzilă Riana 3. katában. 13-14 éves korcsoport: Tomoiaca
Rareș 3. kumiteban. 14-15 éves korcsoport: Bájas Eduárd 2. katában első kumiteban, Moldovan Paul 3.
katában, 2. kumiteban, Csatlós Sebi első katában, 2. kumiteban, Ágoston Sergiu 2. katában, első kumiteban.
16-17 éveseknél: Bakó Didi 2. katában, első kumiteban, Fórika István második katában és kumiteban is, Pál
Attila első katában és kumiteban is. A hévízi csapat edzői: Bőythe Attila 5 Dan-os és Bőythe László 4 Dan-os
edzők.
HADIMORZSÁK
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

Ajándék
Ernest Hemingway, Picasso régi fegyvertársa és benső barátja egyszer felkereste a művészt, s hogy nem volt
éppen otthon, a háziasszony megkérdezte a vendéget, nem akar-e ajándékot és üdvözletet küldeni a mesternek.
Azzal kisietett a ház előtt előtt álló jeepjéhez, s mint afféle régi harcos, leemelt egy láda kézigránátot,
becipelte a lakásba és ráírta: "Piccassónak küldi Hemingway." midőn a háziasszony meglátta a láda jelzését és
rájött tartalmára, kétségbeesetten sivalkodni kezdett: A teremtésit!- szitkozódott Hemingway "papa". - Micsoda
gyáva népség! s magas írói szinten kicifrázott káromkodások közepette visszahelyezte a kézigránátokat a
jeepbe
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Idődoboz (4.)
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 a Jézus Krisztus!
Az Úrnak 1956-ik évében, szeptember hónapban, amidőn a Róm.
Kath. Anyaszentegyházat XII. Piusz pápa kormányozta, az Erdélyi
egyházmegyét Nagyméltóságú és Főtisztelendő Márton Áron püspök úr
kormányozta, a Gyergyói esperes László Ignác gyergyószentmiklósi
plébános volt – mivel akadályozva volt, azért helyette az esperesi
teendőket Felcser Miklós tekerőpataki plébános végezte – a Toplicai, –
Maroshévízi egyházközséget Birtók Ferencz lelkész vezette. Német Jenő
számadó gondnok, Dobrán János megyebíró és egyháztanácsosok
segítségével - a hívek önkéntes adományaiból újra fedetett a maroshévízi Róm. Kath. templom tornya cinpléhvel.
A torony fedését Bíró Imre maroshévízi lakós, bádogosmester végezte szept.1-30 terjedő időben!
Hála a jóságos Istennek s köszönet a jó híveknek az adományaikért, hogy ezen munkát elvégeztük.
Maroshévíz 1956 szept. 24- én.
Németh Jenő számadógondnok
Dobrán János megyebíró
Birtók Ferenc lelkész .Egyháztanácsosok:
Strasser Ignác, Barabás Ferenc, ifj.Bodor Antal, Bodor István, Bors István, Bors József, Buslig Tódór, Siklódi Ferenc,
Dénes Géza, Elekes Dénes, Erszény András, Gazda József, Gosler Rudolf, György Frigyes, Preisz Gyula, Jurcsák Jenő,
Jakab János, Köműves József, Lőrincz János, Lőrincz István, Márkus Ferenc, Miklós Jenő, Muha József, Szőke András.
U.I. Az eredeti okiratok a torony fedele alá van elhelyezve örök emlékül!
U.I. Az egyházközségi hívek emlékül belehelyeztek: 1 drb. 10 lejes papírpénzt 1952 évből kiadva, 1 drb. 5 lejes
papírpénzt 1952 évből kiadva, 1 drb. 3 lejes papírpénzt 1952 évből kiadva, 1 drb. 1 lejes papírpénzt 1952 évből
kiadva, 1 drb. 50 banis vaspénzt 1955 évből kiadva, 1 drb. 25 banis vaspénzt 1953 évből kiadva, 1 drb. 5 banis
vaspénzt 1953 évből kiadva, 1 drb. 3 banis vaspénzt 1952 évből kiadva, 1 drb. 1 banis vaspénzt 1952 évből kiadva.
Birtók Ferenc plébános.”

(Czirják Károly)

„Uram, vedd az életemet, és te vezessed, mert én nem vagyok képes rá.”
Beszélgetés a maroshévízi Bartha Zsolt Andrással (3.)
- Milyenek volt a szabadulás utáni évek?
- 2010-ben szabadultam, hazajöttem Maroshévízre, és - mivel a személyazonosságim még 2005-ben lejárt elmentem a rendőrségre, ahol megijedtek, hogy honén kerültem oda, majd nyilvántartásba vettek. Keveset
ültem Maroshévízen, hisz tudtam, nincs mit keressek itt, semmi jövőm, mert szégyelltem is magam a tettemért,
és az is fájt, hogy velem egyidős férfiaknak már családjuk van, míg én 11 évet elpazaroltam az életemből a
saját hibáim miatt. Így elmentem Sepsiszentgyörgyre, majd Zilah megyében kaptam munkát magamnak egy
idősök otthonánál. Nagyon nem találtam a helyemet a társadalomban, mindig féltem, hogy kitudódik a múltam.
E miatt nagyon sokat ittam. Nagyon keményen ittam, függővé váltam, három éven keresztül soha nem
józanodtam ki, egyfolytában ittam, egy bizonyos szintet kellett tartsak magamban, így dolgoztam. Mikor ürült
ki az alkohol a szervezetemből, nem éreztem jól magam, és kellett innom. Mikor megtudták a múltamat, nem
nagyon kaptam munkát, a társadalom nehezen fogadott el, így egy református lelkésznő, aki idősek otthonát
vezetett, adott nekem egy esélyt, így karbantartó lettem. Megszerették, ahogy dolgozom, de látta, hogy velem
baj van, hisz sokszor ittason dolgoztam. Ez nem tetszett neki, mert eléggé nagy felelősségeim voltak, így
javasolta, hogy menjek el a Bonus Pastor Alapítványhoz. Így kerültem Magyarózdra a Bonus Pastor
Alapítványhoz, ami egy drogterápiás otthon, ahová függőket fogadnak. Nagyon sok fiatal, középkorú és idős
ember is szenved függőségben, főleg alkohol függőségben. Nekem itt sem volt könnyű ellenállni az
alkoholnak. (folytatjuk) Cz. K.
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Dénes Géza: Nyugodt élet

Szabó Erzsébet: Hiába vársz
Alkonyodik, elindulok szívem útján.
Hazafelé tart a léptem oly szaporán,
Sötét felhő borítja az eget,
Remény nélkül hagyja szívemet.
Akácfa illata között ballagok némán,
Nincs ott anyám, ki mindig várt rám.
Ki aludt a gyertyaláng a szeretet asztalán,
S elnémult a dal a kopott citerán.
Egyszerű minden, a szépet csak képzelem,
Üressé vált a lelkem, és olyan idegen.
Tombol a fájdalom, de nincs több alkalom,
Valami szépet el kell mondanom.
Ahol szívem dobbant, senkit nem találtam,
Az álom véget ért, cserben hagyta vágyam,
Kincsesládát hagytam egykori szobámban,
Könnyek vannak oda örökre bezárva.
Mosolyog a szemed mikor haza tudsz menni,
Átölel a fájdalom ha már nem vár senki.
Ott hagyok egy álmot, ott hagyok egy könnyet,
Azokért, kik vissza sosem jönnek.
S utolsó könnycsepp után elindulok az üres utcán,
Szívem hangja suttogja némán,
Hiába a vágy, itt nincs senki már.
Hiába vársz, itt senki nem vár rád.
Hiába a vágy, hiába vársz!

Hol van már a nyugodt élet?
Mindenki hajt, rohan, kapar,
Mindent egy nap alatt akar.
Ma legyen meg! Ne t 'án holnap,
Több legyen mint szomszédomnak.
Fáradtságtól hull az ágyba,
Nem érdekli szíve párja.
Bágyadtan kel, fő a feje,
Vajon mi is lesz ma vele?
„Nyugodt éjt”! – ez kívánsága,
Szemét nem, nyomja el álma.
Forgolódik, fogadkozik,
Holnap másképpen dolgozik.
De másnap
Rohanását újra kezdi,
Életét így felőröli,
Elfeledi mi az élet.
Így csak rabja életének.____________________________

Írásbeli matematika. Írta: Anonimusz.
--Már --meg--ki--meg--Zay, ha összeadod Márki Zay
Lenézed az embereket, magadot meg felemeled.
--Már--meg--ki--meg--Zay, ha összeadod Márki Zay.
A vidéki ember szánt, vet és arat is,
A termésből a magyar népnek is biztosit.
Ezért kell Őt felpártolni, a vidéket azt megbecsülni.
Te pedig Őt megalázod, a migránsokat protezsálod.
--Már--meg--ki--meg--Zay, ha összeadod Márki Zay.
Nemzetünknek ellensége, országunknak rémisztője.
Azt hiszed, hogy okos vagy, a lelked mélyén gonosz vagy.
A nyugdíjast le degredálod, a fogyatékost megalázod.
--Már--ki--meg--Zay, ha összeadod Márki Zay.
Növekedjél fel Te végre, ne légy országunknak a réme.
A határon tul is van magyar, Trianonnak az átka maradt.
Ilyenek a kommunisták, a magyar hazát elárulták.
Haza csak egy van Márki Zay ellene Te miért vagy?
Miniszter elnök akarsz lenni, ostobán Te mit tudsz tenni?
--Már--meg--ki--meg--Zay, ha összeadod Márki Zay.

Csirkepaprikás nokedlivel – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók 4 adagra. Az alaphoz: 2 gerezd fokhagyma, 2 fej vöröshagyma,
db csirkecomb, 2 db TV paprika, 2 evőkanál fűszerpaprika, 3 evőkanál zsír,
db paradicsom, víz, 3 csipet só. A habaráshoz: 200 g tejföl (20%-os),
evőkanál búzaliszt (BL55). Köretnek nokedli: 40 dkg finomliszt, 1 db, tojás
teáskanál, só 3 dl víz.

4
2
1
1

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Léleksarok
A határozottság
Néha mindannyiunknak bajunk van vele. Kimondjuk az igent és nem tartjuk be, vagy a „nem”-hez nem
maradunk hűek. Mert az élet nem fehér vagy fekete. Sok színt és annak árnyalatai sorát kínálja, vagy csak
elénk teszi hirtelen.
Határozott felnőtt formálhat csak határozott gyereket. Általában. De sokszor ez fordítottan arányos lesz.
Mindkét esetre azt mondjuk, hogy: „Sajnos...” Láttunk már sok gyenge felnőttet, akinek muszáj volt a gyereke
legyen elszántabb, erősebb... a szerepek megfordultak ott...Vagy fordítva. A határozott szülő túlságosan az, így
háttérbe szorul a gyerek, nem veszi fel a versenyt a felnőttel, ráhagyja a dolgok elintézését... A kettő keveréke
a „hullámzó”, aki hol határozott, hol hagyja, hogy sodorja a szél. Rossz neki is és környezetének is. Mert nem
tudni hogy „...akkor most mi van?”
Mindenhol fontos a következetesség. Aki csak tud, legyen határozott! Aki nem, az hagyja, hogy
irányítsák...abban legyen határozott. „Szót fogadok, mert jobban tudja.” Sokszor a saját gyerekünk tud valamit
jobban, vagy a kollégánk, stb. Ismerjük el más igazát! A gyerek nagyon tiszteli azt a felnőttet, aki tekintettel
van rá, aki tiszteletben tartja érzéseit, elismeri a jó véleményét, stb. Úgy nyeri el a tiszteletét. Határozott
felnőttekre van szüksége a világnak. A kis tipegőnek, a diáknak, a kamasznak, a beosztottnak. Aki tudja, mit
akar. És kitart végig, bármi áron. Úgy minden sikerülhet és remek példaképe lehet a következő generációnak!
Gyakoroljuk az igéreteink betartását, az igen legyen igen, a nem az nem. Mindig. A szabály ne legyen
opcionális. És „nem csak Péternek, hanem Pálnak is”. Ez a következetesség. Ez hiányzik a nevelésből. Persze
már egy éve, amióta cikket írok leszögeztük, hogy én is tévedek és te is, de egyre jobban haladunk, ha igazán
akarjuk és odafigyelünk a részletekre. Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)

A székely-magyar rovásírás emlékei 86. rész
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 7. rész
A szoboravatás napján Fadrusz Jánosnak egy írása is olvasható volt a „Szilágy” c. hetilapban, ebből egy fontos
mondat: „Kitudódott, hogy a rovás - írás nem csak emlék, de való eleven kincse a nemzetnek s még máig is él a
magyar nép között, és hibátlanul fönntartja eleink ősi kultúráját.”
A szoboravatás hatására nagyon megnőtt a régi írásunk iránti érdeklődés,
sokan kezdtek rovásemlékek felkutatásába.
Sajnos ennek nem mindenki örült. A lelkes hangulatot Tóth Béla újságíró
(1857-1907) törte meg, aki az Akadémiáig futott árulkodva és vizsgálatot
követelve a „szégyenletessé fajuló ügyben”. Ez a Tóth Béla már egy 1899ben megjelent, Magyar ritkaságok c., sok tévedést tartalmazó könyvében is
kirohant több rovásemlék ellen, hamisítványnak nevezve azokat.
Különösen Somogyi Antalt bírálta, sületlenségnek nevezve a Somogyi által
kiadott Régi magyar énekek-et, amely forrása volt a Turul szoborra került
verseknek. Lázas állapotú elmeszüleménynek nevezi Somogyi egyik írását,
halála után is gyalázva az 1849-es halálraítéltet. Ez egyúttal a támadások
gyökere, oka, hiszen a Habsburgok nem tűrhették, hogy egy általuk
veszélyesnek és halálra ítélt embernek köze legyen az ünnepléshez, de az
avatásra összegyűlt sok jó magyar ember is felébresztette a gyanakvásukat.
Az Akadémia pedig kapva kapott a magyar ősiség elleni támadás
lehetőségén.
(Folytatjuk)
Fadrusz
János
arcképének
forrása:
https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=
%2F2064401%2F_mnm_MNMMUSEUM1385289&repid=1
Friedrich
Klára
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Elkezdődött a 2021/2022-es tanév második féléve, de újból feltevődik a kérdés minden oktatási
intézményben: hány óvodással, diákkal kezdődik a következő iskolai tanév.
A beiratkozási kalendárium szerint az előkészítő osztályban való beiratkozás periódusa április 11 és május 10
között van.
Nyitott kapukkal és nyitott szívvel várjuk az előkészítő osztályban iratkozó gyerekeket, szüleikkel együtt.

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

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon.
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