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Hargita megye nem számít veszélyzónának, de a
hirtelen és nagy mennyiségben lehullott esők tavaly
ebben az övezetben is okoztak súlyos károkat. Az
elmúlt évben 9 településen 311 gazdaságot és 130 hek-
tár területet öntöttek el a megáradt patakok és folyók
(Gyimesközéplokon, Csíkszeredában, Madéfalván,
Gyergyószentmiklóson), ugyanakkor naponta látjuk,
hogy környékünkön az erdő egyre fogy, ezért ne cso-
dálkozzunk, hogy egyre több a földcsuszamlás, hirte-
len támadt szélvihar, árvíz. 

Az állam katasztrófa esetén többé nem téríti meg az
elszenvedett károkat, erre csak a biztosítótársaságok
képesek, ezért köteleznek mindannyiunkat arra, hogy
valamely biztosítótársasághoz lefizessük évi lakásbiz-
tosításunkat. 

Annak ellenére, hogy a földrengések, földcsuszam-
lások vagy árvizek elleni kötelező lakásbiztosítások
megkötésére már csak 20 nap áll a lakástulajdonosok
rendelkezésére, Romániában még csak a tulajdonosok
7,5%-a élt ezzel a lehetőséggel.

Jó tudni, hogy ez a biztosítás nem csupán katasztró-
fa bekövetkeztekor (tűz, árvíz, földrengés, stb.) érvé-
nyesül, hanem akkor is, ha a szomszéd eláraszt (tömb-
házak esetében), ilyenkor a biztosító akár 1000 euróig
megtéríti a kárt.

A 260/2008-as számú, 2011. február 15.-én újrakö-
zölt törvény értelmében azok a személyek, akik július
15.-ig elmulasztják megkötni a kötelező lakásbiztosí-
tást, 500 lejes bírsággal is sújthatók, míg a biztosítási
kötvény csupán 20 euróba (kb. 80 lej) kerül. A kötele-
ző lakásbiztosítás egy évig érvényes, a biztosított
összeg 20.000 euró, melyet a kár függvényében a biz-
tosítótársaság a kárbejelentési iratcsomó benyújtásától
számított 10-15 napon belül fizet ki.

Ha szüksége van tanácsra vagy biztosítását szeret-
né megkötni, ügynökeink várják Önöket hétköznap 9-
13 óra között a Polgármesteri Hivatallal szemben talál-
ható fordító irodában. 

Balla (Kerekes) Tünde -Éva, Balla Péter

Tanácsülés tájékoztató
Kíváncsian vártuk az ülés napirendi pontjait, mert

több "adóssága" is volt a polgármester úrnak a régebbi
ülésekről. Mint várható volt, a kérdésekre most sem
kaptunk választ. Még a márciusi ülésen elfogadott
pénzügyi jelentésről vártam a pontosításokat, amire
sem áprilisban, sem most nem jött válasz. Ugyanúgy a
Mogojan A. tanácsos úr által kért kiegészítések sem
készültek el a városkép rendezéséről. És persze nem
hívták össze a kulturális bizottságot sem szobor
ügyben, pedig most már bírósági döntés is volt. A fon-
tosabb napirendi pontok:

1. A kereskedelmi tevékenységek szabályozása.   
2. A víz-és csatorna hálózat bővítésére kapott kor-

mánytámogatás költségvetésbe tétele
3. A hurdugási legelő értékelésének elfogadása
4. A taxi szolgáltatások szabályozása -elnapolva-   
5. Egy erdei út tanácsi tulajdonba vétele
6. A Kemény János Elméleti Líceum területének a

telekkönyvelése

7. A volt magyar óvóda helységének lakás célra
való kiadása -elnapolva-

A tanácsosok június 15-ig le kell adják a frissített
vagyon nyilatkozataikat, valamint érdekeltségi  nyilat-
kozataikat. Ezt évente kétszer kell megtegyék.
Mohácsek Ákos, helyi képviselő.
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A történelmi Székely Gyors
rövid ideig, 1942 decemberétől
1944 nyaráig közlekedett a
Budapest-Keleti pályaudvar és
Sepsiszentgyörgy közötti vasútvo-
nalon. Több mint hatvan év után
2008 óta ismét közlekedik, igaz
évente csak egyszer, Pünkösdkor
hozza a zarándokokat a csíksom-

lyói búcsúra. Idén immár negyedik
alkalommal haladt át Maroshévízen
is. Pénteken este érkezett
Budapestről és hétfőn délelőtt tért
vissza. A maroshévízi állomáson
méltóságteljesen lassitott a piros,
felvirágozott, címeres mozdony,
megszakítás nélkül sípolva. A
vagonok ablakaiból honfitársaink

magyar és székely zászlókkal inte-
gettek, amit az állomás előtt vára-
kozó kis létszámú csodáló lelkesen
viszonzott.

Ebben az évben először,
Nagyváradon meg is állt ez a vonat.
Jó lenne, ha jövőben Maroshévizen
is megállna. Kercsák József,
Marosvásárhely

Maroshévízen is áthaladt a Székely Gyors

Hírek 
Régészek Maroshévízen
Május 4-én reggel egy csoport

régész érkezett Maroshévízre. A
csoport gyergyószentmiklósi és
kolozsvári régészekből tevődött
össze és meglátogatták azokat a
helyeket, ahol nemrég a csiszoltkő-
korszaki leleteket találták.  A jelek
szerint júliusban ásatásokat fognak
végezni ezeken a területeken. Sárig
Csilla

“Zászlópengetés” 
A kolozsvári Világhírnév Kiadó

és a maroshévízi Kemény János
Gimnázium szervezésében 2011.
június 17-én, du. 5 órakor a
Kemény János Gimnáziumba, a
maroshévízi születésű, író, újságí-
ró, Sarány István: Zászlópengetés
című médiapróza-kötetének volt a
bemutatójára. A könyvet, valamint
a Fehér Holló című könyvsorozatot
Szabó Csaba, a Kolozsvári Tévé
szerkesztője, a Világhírnév kiadó
főszerkesztője ismertetette.
Beszédet mondtak: Bodolai
Gyöngyi a Maros megyei
Népújságtól, László Edit a maros-
vásárhelyi rádiótól, Borboly Csaba
a Hargita Megyei Tanács elnöke,
valamint Sarány István aki ismer-
tette könyvét.  A könyv bemutatóra
több helyi lakos is eljött. Czirják
Károly

Budapesti vendégek 
Június 10-én délután a Maros

parti településre vendégek érkeztek
a Honvédelmi Minisztériumhoz
tartozó Hadsírgondozó Hivataltól.

Illésfalévi Péter szakreferens és
Horváth Lajos főtanácsos urak a
maroshévízi Magyar Katonák Hősi
temetőjére voltak kíváncsiak. Itt
tartózkodásuk alatt több dokumen-
tumot tekintettek meg a helyi teme-
tőről, ugyanakkor találkoztak a
helyi polgármesteri hivatalnál dol-
gozó olyan személlyel is, akinek
munkája összefügg a temetővel.
Mint köztudott a múlt év decembe-
rétől lehet tudni az összes katoná-
nak a nevét, akik az említett teme-
tőben lettek eltemetve. Így eljött az
idő, hogy közös összefogással
emlékművet állítsunk azoknak,
akik a vérüket adták a haza megvé-
déséért. A magyarországi vendégek
szerint mindez egy pár éven belül
valóra válhat. Czirják Károly

Díjazott az Urmánczy egyesü-
let

Első alkalommal díjazott a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület. Az
egyesület vezetősége úgy döntött,
hogy ezentúl évente fognak „Dr.
Urmánczy Nándor tanulmányi ösz-
töndíj”-at adni két maroshévízi
diáknak. A díj elnyeréséért három
fontos követelménynek kell megfe-
lelnie a diákoknak: 1. magyar isko-
lába tanuljon, 2. jó tanuló legyen 3.
a család anyagi helyzete. Ez évben
a maroshévízi Kemény János
Gimnázium két diákja örvendhetett
a 200 lejes ajándéknak valamint
egy könyvnek, egy falitérképnek és
egy oklevélnek. A két diák a VI
osztályos Csíki Mária Denisza és a
X. osztályos Kovács Ibolya

Melinda. Sok szerencsét és jó tanu-
lást kívánunk továbbra is. M.H.

Székely Túr 2011
Július 24-én 9 órakor fog raj-

tolni Maroshévízről a „Székely Túr
2011” nemzetközi bicikli túra,
melyen 25 szerb, magyar, egyesült
állomok-beli és román  sportoló fog
részt venni. A biciklisták július 22-
én már Maroshévízre fognak érkez-
ni, majd a programjukban szerepel
egy városnéző, mely július 23-án
lenne, ugyanakkor a programban e
napon még fog szerepelni sport ren-
dezvény is, hisz a maroshévízi
amatőr focistákkal és sakkozókkal
is fognak találkozni. A rajt július
24-én 9 órakor lesz, a következő
útvonallal: Gyergyószentmiklós,
Csíkszereda, Brassó, Pitesti,
Krajova, Szörény Tornya, Kladovo,
és Veliko Gradiste. A túra szervezői
a  székelykevei  "TINET" ifjúsági
klub, a Vajdasági Kerékpár
Szövetség, valamint a székelykevei
helyi közösség és a kovini közös-
ség. Amint a túra egyik szervezője,
Dani Zoltán elmondta a
Maroshévíz Hírlap olvasóinak: „A
túra megszervezése falunk
(Székelykeve) 128 éves székelység
letelepülésének alkalmából indul. A
túra célja rekreatív kerékpározás és
a régiók összekötése amelyeken a
túra áthalad, valamint kulturális,
sportkapcsolatok kialakítása és
ápolása. Ezen az úton, amely kb.
830 km, hirdetjük a béke, tolerancia
és a nemzetközi együttműködés
fontosságát”. M.H.
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Régen történt (5.)
1626. június 17-i  (385 éve) országgyűlési végzés

XV. cikkelye, amelynek értelmében a Királyi kancellá-
ria csak oly feltételek mellett engedi meg TOPLICZA
falu létezését, ha minden tolvajlástól, lopástól, és orv-
garázdálkodástól tartózkodnak.

1836-ban (175 éve) Bélbor és Maroshévíz között a
Rusberg bányatársaság gazdag altalajkincsre bukkant,
ólmot tártak fel, ami ezüstöt is tartalmazott. Ez évben
meg is nyitottak egy bányát, de sajnos 1849-ben lakat
alá került. Szintén itt, gazdag barnaszén-lelőhelyre

találtak, ez a szén a legjobb minőségű volt egész Csík
megyében

1866 júniusában, 145 éve, első említés a helyi szín-
játszó csoport fellépéséről.

Az első gyógyszertár 120 éve, 1891 júniusában,
„Magyar Korona” néven alakult

1931. június 22-én (80 éve) a Bánffy családtól
elvett 1.500 holdnyi öregtetői erdőt a községnek adták.

Riport  
Egy nap a roma negyedben

Maroshévízen hivatalos adatok
szerint 484 roma lakik, egyesek
szerint ez a szám nem valós, és akik
ezt állítják, azok szerint három-
négyszer több roma lakik a telepü-
lésen.

Hogy mikor telepedett le az első
roma Maroshévízre azt pontosan
nem lehet tudni, azt viszont igen,
hogy 1850-ben 21 roma volt a tele-
pülésen. Jelen pillanatban több tele-
pülés részen is laknak romák, de az
elsőként kialakult teleprész ahova
csoportosan költöztek az a Bajkó-
pataki rész. Ide 1977-81 között
kerültek romák, akik annak idején
Ditróból érkeztek. Azóta már több
hullámban is érkeztek, így közel 10
éve Szászrégenből is, ezeket szava-
zó gépezetként is használják egye-
sek. Alig egy pár éve volt olyan
példa is, hogy a több éve itt lakó
romák (akik közül sokan munka-
hellyel is rendelkeznek) kitámadták
a nemrég jötteket és lopással vádol-
ták őket és, hogy miattuk őket is a

tolvajok soraiba sorolják egyes
lakosok. Visszatérve a Bajkó pataki
roma „negyedhez”, ez évek óta sok
aggodalmat okoz sok ott lakónak,
hisz veteményeseikből naponta
tűnnek el zöldségek, de gondot
okoz az ott levő magyar temetőnek
is, hisz amint már nem egyszer
beszámoltunk a temetőből rendsze-
resen lopják a virágokat, koszorú-
kat és amint az idén is jeleztük sok
sírhantról a vaskeresztek, vas
rudak, láncok is eltűntek, na meg
sok helyről a vaskerítések is. Habár
többször kapták rajta a romákat
koszorút lopni, ellenük nem lehet
semmit tenni, hisz semmijük sincs.
A napokban a „negyedükbe” láto-
gattunk. Odaérve mintha egy pár
száz évet mentünk volna vissza az
időbe. A házak egy szeméttel tarkí-
tott út mentén vannak. Házak? Alig
láthatunk 3-4 házat a több mint
húszból, hisz a többiek tákolmá-
nyok, de majdnem mindeniken
parabola antenna látható. Ezek sze-
rint van villany, de van ivóvíz is
bevezetve az utca elején ahonnan
hordják a vizet, ételfőzésre, inni és

lehet mosakodni is.
Kérdezősködöm. Megtudom, hogy
a telek ahol a házak vannak nincs
az ők tulajdonukban, kérdem, hogy
sokat fizetnek villanyt és vizet,
mire ők azt felelik, hogy nem kell
nekik fizetniük. Elgondolkodom,
vajon lehetséges, hogy mi, akik
megdolgozunk a pénzért fizessük
nekik is a villanyt és a vizet?
Meglehet. Érkezésünkkor roma
gyerekek vesznek körül. Sokan
meztelenek és mocskosak, mások
nagyon mocskos ruhába vannak.  A
gyermekek szemét közt szaladgál-
nak, kutyákkal és lovakkal körbe-
véve játszanak. Nem valami higié-
nikus körülmények között.

Elmenet nagyot szusszanok és
felteszem magamban a kérdést,
nem lehetne-e civilizáltabb körül-
ményekbe költöztetni az itt lakókat
és ha igen vajon megtartanák-e a
minimális egészséges életmódot,
civilizált környezetet. Kitudja.
Czirják Károly
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Szent Péter és Szent Pál

Templomunk szentélye fölött a boltíven ezt
olvassuk: „Szent Péter és Pál könyörögjetek érettünk!”
A két apostolfejedelem tiszteletére szentelték templo-
munkat és minden évben, a nevük napján, június 29-én
tartjuk annak búcsúünnepét. 

Szent Péter Galileában született, a Szentföldnek
talán a legszebb részén és mesterségét tekintve halász
volt. Eredeti neve Simon, de meghívása után Jézus
Péterre változtatta annak jeléül, hogy különös feladatot
szán neki. Nagycsütörtök éjszaka háromszor tagadta
meg Jézust, mégis feltámadása után őt bízta meg azzal,
hogy a megszülető egyház vezetője legyen. Sok helyen
hirdette az evangéliumot nagy eredménnyel. Utoljára
Rómában. Itt halt meg úgy, hogy őt is keresztre feszí-
tették, de kérésére nem úgy mint Jézust, hanem fejjel
lefelé.

Szent Pál apostol Tarzuszban született. Származását
tekintve zsidó, de mint minden tarzuszi, ő is római
állampolgár. Rendkívül művelt. Vakbuzgó zsidóként
halálra üldözi a keresztényeket. István diakónus kivég-
zésénél is asszisztál. A damaszkuszi úton Jézus-élmé-
nye, látomása van és megtér. Három hosszú utat tesz
meg csak azért, hogy minél messzebb elvigye az evan-
gélium örömhírét. Leginkább a pogányoknak hirdeti
Jézus tanítását, ezért ő a”pogányok apostola.”
Többször megverik, börtönbe zárják, de Jézusért min-
den szenvedést elvisel. Ő is Rómában hal meg Szent
Péterrel egy időben, 67-ben. Mivel római állampolgár
volt, nem szabadott keresztre feszíteni, ezért lefejezték.
Haláluk emlékét templomok őrzik. 

László Áron

Textus: 
“Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a

kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;
A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és

mindenét eladván a mije volt, megvevé azt”.
Mt. 13, 45- 46

Egy kereső ember áll előttünk a példázatban,
aki nem az üzletét kereste, hanem az volt az üzlete,
hogy keresett. Mint ahogy nekünk is a keresés az üzle-
tünk: pénzkeresés. Ez a műkereskedő azzal kereste a
pénzét, hogy szép, jó gyöngyöket keresett, a Perzsa-
öböltől a Vörös- tengerig, s ezeket drágábban eladta,
hogy jó pénzt csináljon belőle.

Egy alkalommal viszont megtalálta az igazi
drágagyöngyöt. Tudta, hogy mit talált: sokértékű gyön-
gyöt, ami minden addigi gyöngyénél drágább és érté-
kesebb volt. Felért minden akkori vagyonával.

Ma is sokfajta kereső ember van: pénzkereső,

kincskereső, álláskereső, társkereső... egyre kevesebb
azonban a mennyországot kereső ember, az
Istenkereső ember. Te mit keresel? Valószínűleg, meg
is válaszoltad, hogy a boldogságod.

Egyértelmű itt a példázatból Jézus szava, hogy a
mennyország ahhoz a folyamathoz hasonlítható, ahogy
ez a kereskedő keresi és megtalálja életében az igazi
értéket, mondhatom a boldogságát és a boldogulását
egyaránt. Az ember áll a példázat középpontjában, aki
keres és nem ül tétlenül, várván a sültgalambot a szájá-
ba. Valahol Jézus azt akarja mondani, hogy akárcsak a
kereskedő, szüntelenül keressétek az Isten országát,
mert az a boldogság. Keressétek az ő királyságát, és
megtaláljátok azt; mert az ő királysága ott van, ahol
maga a király is van. Az ő országa ott van jelen, ahol
Jézus Krisztus jelen van: az igehirdetésben, az egyház-
ban. „Keressétek először Isten országát és az ő igazsá-
gát...” (Mt 6: 33), s ígéri is, hogy „aki keres, talál” (Mt
7: 8) 

Ez a gondolat vezet át a példázat csúcspontjára: mit
tesz a kereskedő, miután megtalálta a többszörös érté-
kű gyöngyöt? Fogta magát, s eladta mindenét, amije
volt, és megvette ezt a gyöngyöt. Tudta, hogy megéri a
befektetés; nincs kockázat, mert sokszorosan felülmúl-
ja eddigi vagyonát, többszörösen nyer rajta, nem kell
többé böjtölni. Ha megtalálod a mennyországot, abban
sincs kockázat. Nincs mit veszíts: nem kell azon gon-
dolkodni, hogy megéri-e vagy sem, hacsak nem tartasz
annál a fázisnál, hogy létezik-e vagy sem. Ha megtalál-
tad Jézus Krisztust, nincs már mit veszíts, sőt örömmel
fogod odaadni érte minden eddigi összegyűjtött testi -
lelki vagyonodat. Ez nem jelent lemondást róluk: pl. az
autódról, a banki betétekről, a kultúrádról stb, hanem
alárendelést jelent. Mindent Isten országának,
Krisztusnak rendelni alá az életemben, hogy övé
legyen az elsődleges tisztesség.

Ez lesz a boldogságod, mert „az ember nem a bol-
dogságban találja meg Isten országát, hanem Isten
országában a boldogságát.” (Kozma Zsolt) Ámen. 

Jári Zsolt

Egyházi anyakönyv
Keresztelések: 

Sorlea Anastasia Ioana (ref.),  Ciontea Iacob
Cristian (ref.), Musulin Vivien Erika (r.k.). Házasság:
Balla Péter és Kerekes Tünde Éva (ref.)

Szász Sándor és Irén 50 éves „arany lakodalom”
(r.k.).

Temetések:
Kósa Jánosné Teréz 81 éves (ref.), valamint Vas

Ferenc 86 éves (r.k.).

Egyházi szemle
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (5.)
Júniusban születtek

Dr. Günther Philipp (1918-2003) sportoló, orvos,
operett énekes, kabaré szerző, filmszínész, író.
1918. június 8-án született.

Apja osztrák származású állatorvos volt, anyját
Teréznek hívták. 1919-ben Bécsbe költöztek.
Középiskoláit Bécsben és Innsbruckban végezte.
Elvégezte a színészeti főiskolát, majd 1943-ban az

orvosi egyetemet.  Kitűnő
sportoló volt, így 100 méte-
res mellúszásban felállított
osztrák rekordját 14 évig
nem tudta megdönteni
senki. 1936-ban tagja az
osztrák olimpiai úszóválo-
gatottnak, mellyel jó ered-
ményeket ér el a berlini
olimpián. Az úszás mellett
jó motorkerékpáros, így az

1950-es években három alkalommal osztrák bajnoki
címet nyert. 1960-ban ő alapította az osztrák
Motorsport Egyesületet. 21 könyvet adott ki, 147 film-
ben szerepelt, ezek közül egy sorozatfilmét jelenleg is
sugározza az egyik osztrák kereskedelmi adó. Számos
kabarét írt és adott elő, ugyanakkor operettekben is
szerepelt. Négyszer nősült, és három gyermeke van.
Első feleségét, Friederike Mayrhofert 1942-ben vette
el, tőle egy fia született. 1947-ben elváltak. Második
feleségével, Anna-Maria Huberttel 1952-ben lép
házasságra, de az 1960-as évek közepén elváltak.
Harmadik felesége Monika S. volt, akivel 1966 és
1972 között élt együtt. Monika egy fiúval ajándékozta
meg. Negyedik felesége a sokkal fiatalabb Gisela
Kilchberg volt, vele lakott 1972-től haláláig. Gisela is
egy fiúgyermekkel ajándékozta meg. 1946-ban meg-
alakította a „Négy kicsi” kabaré csoportot, mellyel
több előadásuk volt. 1990-ben vonult nyugdíjba egy
bécsi egyetemről, ahol pszichológiát és idegtant taní-
tott. Az évek során Bécsben, Toscanában és a németor-
szági Godesberg városban lakott. 85 éves korában,
2003. október 2-án hunyt el a németországi Godesberg
városában. 

Pop Dumitru Petru, szenátor.
Maroshévízen született 1937. június 6-án, iskoláit

is itt végezte. Később a helyi bútorgyárnál dolgozott.
Idővel Marosvásárhelyre költözik. 1990-1992 között a
Román Egységpárt Maros megyei listáján bekerül a
képviselőházba. 2000-2004 között szenátorként tevé-
kenykedik, ekkor a Maros megyei Nagy Románia Párt
frontembere. Jelenleg üzletember Marosvásárhelyen.

Dr. Carmen Maria Andras (1952) tanár, kutató,
író.  1952. június 19-én született. A család 1962-ben
elköltözött Maroshévízről. Carmen Andras elemi isko-
láit Maroshévízen, Lehliun (Ilfov megye) és Văleni de
Munte-n végezte. 1964-1968 között a fogarasi „Negru
Vodă” Líceumban, majd Marosvásárhelyen, az Unirea
Líceum diákja. A tanulmányai befejezése után a
kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, angol-francia
szakon tanult. A főiskola elvégzése után 1980-1982
között Máramarosszigeten tanít, majd az uzdi, szentpé-
teri iskola tanára. 1990-től a marosvásárhelyi
Gheorghe Şincai
Kutatóközpont alkalmazott-
ja. Jelenleg III. fokozatú
kutatói képesítéssel rendelke-
zik. 1990-ben megalapítja
Marosvásárhelyen a „Mica
Doris” nevet viselő kiadóhi-
vatalt, melynek 1998-ig az
igazgatója is. 2000-ben sike-
resen doktorált. Több szak-
könyvet jelentetett meg. Tagja a Román Tudományos
Akadémia kutatócsoportjának, mellyel részt vett több
nemzetközi kutatáson. Több nemzetközi találkozón,
tárgyaláson volt jelen: az Egyesült Államokban,
Kanadában, Hollandiába, Ausztriában és Romániában.
Számos kitüntetés tulajdonosa. 

KOMÁN JÁNOS: EZÜSTFENYŐK

Menekülnek az ezüstfenyők,
vádló csizmákkal lépnek a hóba;
nem láttak még az arra menők
olyat, mely eljut az öregkorba.

A fák között új nyugtalanság
,határozatlan irányú szél dúl,
az erdőt megint megriasztják,
a csend bizonytalansággá bénul.

Nem jó ezüstfenyőnek lenni,
éles fenyegetések közt lassan
pusztulni, s hallani, hogy mennyi
fájdalom és vágás harsan.

Bízzál, s nyugodj meg te is végre:
a sorsuknál ők többet érnek,
s a szemmel tartott erdőszélre
előbb-utóbb, de visszatérnek.

Maroshévíz, 1980. január 28.



Májusi kérdéseink megfejtései: 
Román nyelv:
1. gresie = homokkő
2. faianță = csempe
3. TVA = ÁFA, Általános Forgalmi Adó
4. bon= jegy, utalvány

Német nyelv:
1. nyár = der Sommer
2. vakáció = die Ferien
3. vasárnap = der Sonntag
4. könyv = das Buch

Köszönjük Olvasóinknak a beküldött válaszokat, sors-
húzásunk nyertese Becica Dávid.  

Mai játékunk:
Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul?
1.priveliște
2.furnizor
3.ghid turistic

Német nyelv: Hogy mondjuk németül?
1.szakiskola
2.pihenni
3.sajnos
Helyes válaszaikat július 17.-ig várjuk a kerekese-
va83@yahoo.com e-mail címre vagy sms-ben a 0744-
829-149-es telefonszámra. A nyertest a Polgármesteri
Hivatallal szemben található fordító irodában díjazzuk.
Balla (Kerekes) Tünde-Éva, Balla Péter
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Viccek.
Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a pórázon!
Ezt meglátja egy székely bácsi, és rákérdez:
- Hé te meg miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
- Örömet szerzek neki!
- Ennek ez örül?
- Ennek még nem, de majd ha leteszem a földre...

Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben:
zavarja a zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért:
- Mondja, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?
- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
- Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak
inkább pókert.

Tanuljunk idegen nyelveket! VI. kiadás

Főzzünk együtt
Zöldbab főzelék fasírttal 

Hozzávalók:
1 üveg eltett zöldbab, vagy ennek megfelelő mennyisé-
gű friss illetve fagyasztott zöldbab
5-6 gerezd fokhagyma
fél pohár tejföl
1 dl olaj
3-4 evőkanál liszt
1 evőkanál piros fűszerpaprika őrlemény
só

A fasírthoz:
1/2 kg darált pulykacomb vagy sertéshús (esetleg a
kettő keveréke)
1 zsemle
1 tojás
1 fej hagyma
2 bögre zsemlemorzsa
só, pirospaprika, őrölt feketebors

Elkészítés:
A zöldbabot feltesszük annyi vízzel főni, amennyi épp
ellepi, a vízbe sót rakunk és az apróra vágott fokhagy-
mát. Mikor a zöldbab megpuhult hozzáadjuk a papri-

kás rántást, amit közben elkészítünk (olajat felhevítjük,
beleöntjük a lisztet, elkeverjük, hagyjuk kicsit pirulni,
aztán a tűzről levéve rádobjuk a pirospaprikát, majd
felengedjük kevés vízzel). Ha a rántástól besűrűsödött,
akkor elkeverünk benne fél pohár tejfölt. Hagyjuk
egyet forrni és kész.
A fasírthoz való darált húst egy tálba rakjuk. A zsemlét
megáztatjuk
vízbe, majd jól
kicsavarjuk és a
húshoz adjuk. A
hagymát olajon
megpároljuk
üvegesre, majd
ezt is a húshoz
öntjük.
Beleütünk egy
tojást, sózzuk, borsozzuk, paprikázzuk, majd az egé-
szet egynemű masszává gyúrjuk. Ha túl lágy lenne,
akkor lehet rajta segíteni kis zsemlemorzsával. Egy
tepsit kiolajozunk. A húsos masszából kis gombócokat
formálunk, meghempergetjük zsemlemorzásban, majd
sorban a tepsibe ültetjük őket. Előmelegített, kb. 180
C-os sütőben sütjük nagyjából fél óráig - ha sertésből
csináljuk, akkor lehet kicsit több idő.
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20 másodperc az élet
Találkozás Dani Zoltánnal aki

lelőtte a lopakodót 

A múlt héten Maroshévízre
látogatott Dani Zoltán vajdasági
lakos, aki a jövő hónapi Székely
Túr szervezője. A látogatásának
célja, hogy a július 22-24-i
Maroshévízen töltendő napokat a
helyi szervezőkkel megbeszélje,
nyélbe üsse. 

Ki is Dani Zoltán? Székely
származású nyugalmazott ezredes
aki a vajdasági Székelykévén lakik,
a korábbi Jugoszláviában. Amiről
majdnem mindenki hallott róla az
az, hogy ő az egyetlen tiszt akinek
sikerült lelőnie az amerikai hírhedt
F117-es lopakodó repülőgépet.
Szerbiában nemzeti hősként tiszte-
lik, filmet is készítettek róla. 

A maroshévízi tartózkodása
alatt erről faggattuk, hogyan is tör-
tént....

- Ki is Dani Zoltán civilbe?
- Apám székely magyar, anyám

román én meg szerb állampolgár
vagyok jelenleg nyugalmazott ezre-
des. Feleségemmel pedig három
szép gyermeket nevelünk.

- Mint katona volt-e életveszély-
be?

- Többször is, de emlékezetes
egy 1992-ben történt eset amikor
rámlött egy részeg szerb fegyveres
mert magyarul beszéltem egy kocs-
mába, de szerencsére a mellkasom-
ba fúródott lövedék nem volt halá-
los, hisz épp a belső zsebembe levő
kulcsot kapott el.

A balkáni háború megkezdése-
kor főparancsnok voltam egy zász-
lójánál. Az amerikai támadás nem
ért váratlanul. Hallottuk, hogy az
amerikaik be akarják vetni a „látha-
tatlan” repülőjüket. Tudott dolog
volt, hogy a radarok nem észlelik
én mivel egy radar lokátornál szol-

gáltam, azt mondtam, hogy ez nem
lehetséges, egy jó radar mindent
észlel. A légi csapások harmadik
napján lelőtt lopakodóról szóló hír
percek alatt bejárta a világsajtót. A
támadások elött közet 10 évig tanu-
mányoztam a lopakodót A zászloja-
amnál egy kis módösitást hajtottam
veégre a radarokon, hisz elgondol-
kodtam, hogy a radar jel olyan mint
a hegedü hurja, teljesen nem tudja
az a gép teste elnyelni, továbbítani,
csakis visszaveri a rezgést. A vezér-
kar nem volt nyitott az újításra, így
tisztjeimmel titokban végeztük el a
változtatást. A támadás harmadik
napján, 1999. március 27-én lépett
be egy ellenséges gép az általunk
ellenőrzött légtérbe. Este 8 óra 42
perckor, 18 másodperc alatt befog-
tuk, rávezettük a föld-levegő raké-
tákat, és lelőttük a lopakodót.
Mindig 20 másodpercen belül kel-
lett maradnunk. Ennyi időnk volt
megtalálni és lelőni a gépeket. Ha
belépünk a 21. másodpercbe,
végünk: felderítenek, és rakétát
kapunk. Azt mondtam a katonáim-
nak: a huszonegyedik másodperc
legyen a miénk. Legyen az az élet.
Lelőttünk még egy F–16-ost és
eltaláltunk egy B–2-es Spirit lopa-
kodót is, de ez utóbbit nem ismer-
ték el soha. Nem a mi területünkön
ért földet, nem tudtuk igazolni.
Ahova ez leeset az amerikaik
elszállitották, alólla még a földet is
elvitték és jelenleg egy tó van ott. 

- Mi lett a lelőtt lopakodóval?
- Belgrádba van kiállítva, de

darabokat vittek el az oroszok és a
kínaiak is. Ez utóbbiak ennek a

mintájára készítették a J 20-as
gépüket. Én is vittem haza több
darabkát, egy ilyen kis darabkáért
egy japán 1.000 dollárt ígért, de én
nem adtam el, ezek után 10 ezer
dollárt ajánlott, de így sem adtam
el. Volt aki száz ezret ígért de akkor
sem gondoltam meg magam. Volt
más ajánlatom is, hisz egyszer egy
férfi 3 millió dollárt ajánlott ha
kimegyek Irakba és katonákat kép-
zek ki, megosztom velük a titkomat
amit a radarba szereltem. Nem
mentem el.

- Térjünk vissza a lopakodó
lelövésére. Mondta, hogy titokba
szerelte be és lelőtte a gépet, mit
szóltak a felettesei?

- A parancsnokom azt kérdezte,
hogy találmányommal lőttük le a
gépet vagy a hagyományos radarral
én beismertem, hogy a találmányo-
mat beépítettük mire ő azt mondta,
hogy most mit csináljon velem
kitüntessen vagy zárkába zárjon.
Azt mondtam nekem mind egy
nekem. Végül se nem léptettek elő
se zárkába nem tettek. De egy pár
év múltán nemkívánatos személy
lettem, elhelyeztek a zászlóajtól,
logisztikai munkába. Ezt nem sze-
retem, később nyugdíjaztattam
magam. Jelenleg a családomnak
szentelem magam, pékséget üze-
meltetünk, faluturizmussal foglal-
kozom és szervezem a „Székely
Túr” bicikli túrákat.

- A lelőtt amerikai pilótának mi
lett a sorsa?

- A pilóta katapultátta magát,
életbe maradt, sőt mi ketten jó bará-
tok lettünk. Azóta már többször
találkoztunk egymással, ez évben is
hét napot töltött nálam, és ha min-
den jól sikerül akkor nemsokára
egy dokumentum film is fog
készülni rólunk, történetünkről,
barátságunkról.

Czirják Károly



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
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Az 1895-ben alakult Topliczai Hírlap, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. 
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Reklámok, apróhirdetések

Eladó 29 ár terület az „M  ház” mellett. 
Tel: 0744829149

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0743150761-es telefonszámon.
(Hajni)

Minőségi áruk, kedvező árak. 
0745666054 Eper utca 7

Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Ugyanitt lakás-, autó-, nyugdíj- és életbiztosítások
köthetők – Omniasig, Țiriac, Astra, BCR Asigurări,
Euroins, Carpatica, Asirom. 
Elérhetőségeink: 0742-130-010 vagy 0744-829-149.

Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, Bartha
Hajni, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István, ,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Puskás József, Szabó
Erzsébet, Toriay Antal, Tőkés Attila, Kerekes Éva 

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947

Tel/mob: 0745641879

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604

Jégszekrény javítás a legolcsóbb áron.
Tel: 0744693028

Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést s megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor  mennyit ad a kocsimért...

Az öreg hölgy papagájt szeretne venni, ezért elmegy
a kisállat-kereskedésbe. Sokáig nézegeti a papagájokat,
majd megkérdezi az egyiktől:

- Na, te cifratollpamacs, tudsz-e beszélni?
- És te vén madárijesztő, tudsz-e e repülni?

Medvecsaládnál összejövetel van. Az anyamedve:
- Kisfiam, még be sem mutatkoztál a vendégeknek.
- Bocs!

Viccek

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-,
stb.) vállalok az érdeklődő otthonában.
Szakszerűség, komolyság és higiénia biztosítva.

Telefonszám: 0758-673-169

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Eladó természetes méz előnyös áron. 10 kilog-
ramm vásárlás után egy kilo ingyen. Érdeklődni a
0744693028-as telefonszámon lehet.


