
aroshévízen is megemlékeztek az ezelőtt 92 évvel történt szomorú Trianoni diktátumra. Június 3.-án, vasárnap,
16 óra utánra több mint harmincan gyűltek össze a római katolikus templom kertjében. Itt a Trianoni diktátum
elleni harcosok egyikének, Urmánczy Nándor, szobra előtt gyülekeztek a helyi lakosok, ahol fekete szalagos

magyar, székely és Urmánczy Nándor Egyesület zászlók voltak kitűzve. 16,32 perckor két percen át megszólaltak a
római katolikus és református templomok harangjai, míg
az egybegyűltek elmondtak egy Miatyánkot. Ezt követően
néma csendben emlékeztek az egybegyűltek. Június 4.-én
21 órakor a Bánffy tetőnek egyik szép magaslatán, ahol a
település egy részére be lehet látni, lángra kapott a
hagyományos lármafa. Ezen az eseményen is szép
számban voltak jelen a helyi lakosok. 

(czirják)

Közel egy hónapja távozott az élők soraiból Strasser
István, Öcsi bácsi, ahogy sokan ismerték, ismertük. 

Alig van olyan lakos, aki nem ismerte volna, hisz sok
diák került ki a keze alól. 78 éves volt és még mindig bejárt
az iskolába helyettesíteni, szerette, szeretettel tanította a
diákokat. Azon kívül, hogy egy kiváló sport tanár volt, egy
kiváló EMBER is volt. A fiatalokat tanácsokkal látta el,
mindig szívesen segített mindenkinek, magyarságát nem

tagadta. Minden egyes Urmánczy napon jelen volt,
segédkezett a szervezésben, tanácsokat adott. 2008-tól
több alkalommal együtt utaztunk erdélyi, székelyföldi
településekre, hol gyűlésekre, hol pedig különböző
meghívásoknak tettünk eleget, de ami bennem feltűnt,
hogy majdnem minden településen voltak ismerősei,
tisztelői, akik csak jót mondtak róla, vagy ha volt
tanítványaival találkoztunk mindenik elismeréssel beszélt
róla, óráiról. A maroshévízi magyarságért is tettre készen
tevékenykedett, több alkalommal ott volt a Zsákhegyi
Magyar Hősök temetőjének a kitakarításán, az
ünnepségeken, de a múlt évben is az Urmánczy szobor
körüli munkálatokban is részt vett. Naponta beszélgettem
vele, halála napján is 10 óra tájt telefonon beszéltük meg a
ditrói Urmánczy történelmi vetélkedővel kapcsolatos
teendőket, amely hat nap múlva kellett legyen. Szomorú is
volt a vetélkedő tudván, hogy neki is ott kellett volna lenni
köztünk. Sokszor elfogta a nosztalgia és olyankor mesélt a
szüleiről, iskolai, főiskolai éveiről, vagy más történetekről.
Szerette a természetet, több alkalommal vele tartottam, sőt
egy ilyen alkalommal elvitt egy olyan helyre, ahol
gombászás közben egy rovásírásos kőre is bukkant.
Mindig szívesen hallgattam, kérdezősködtem a régi
történetekről. 

Egy igazi magyar EMBER távozott a hévízi magyarság
köréből, de büszke vagyok, büszkék vagyunk, hogy
ismerhettük őt, intelmei, tanácsai egy életre szólók
maradnak számunkra. Isten nyugtassa. 

Czirják Károly

MAROSHÉVÍZI
HÍRLAP
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Strasser István emlékére

Trianoni Diktátumra emlékeztek
M



Sajnos 1867 és 1902 között nincsen adatunk a helyi színjátszás tevékenységéről. 1902. márciusában a gyergyói helyi újság beszámol
az akkori topliczai „Székely Társulat” színjátszó csoport újraalakításáról, mely az említett év februárjában történt meg. Az alapítók
Urmánczy Nándor és Urmánczy Ilona voltak. Az első hónap leforgása alatt a színjátszók két darabot mutattak be a topliczai
közönségnek az Urmánczy palota színház termében. De mit is ír a Gyergyó című újság: „Mivelhogy a kezdet kezdetén van, legutóbb
március 1-én a színpad díszleteinek beszerzésére egy igen szép előadást rendeztetett, jól sikerült előadásban mutatták a „Mozgó
fényképeket”. A darab kitűnő sikerét özv. Urmánczy Ilona őnagyságának köszöni, ki műértő és lelkesült lélekkel vezette a próbákat és
egy igen ízlésesen berendezett színpadot állított össze színészei számára, kik szeretettel veszik körül, és tanácsát mindenben követik. A
műkedvelők így mindent megtesznek a nagyszámú közönség jó mulatására és filléreit szívesen adják ezen célra. A színészek: Mild Elza
élénk temperamentumú, Bárdonyné az igazi anyós, Walter Mária naivitásával, Mild Elvira jó alakításával, Bodó Béla, Sburcea Simion,
Ávéd Ödön, ifj. Bodó János, Császár János, Cristea Sándor pedig pompás játékával azon általános tetszésre, melyek őket a közönség
ez alkalommal is megmutatta, hogy minden jó és szép iránt lelkesül, mert az előadás végével rendezett osztálysors játék jegyeiből 400
db-ot vásároltak meg, és mindenki szívszorongva akarta megnyerni a főnyereményt, mely Páll Károly egy igen szép költeménye:
„Petőfi” volt. Az összbevétel 158 K. 26 fillérrel felülfizették. Lázár Menyhért orsz. Gy. Képv. Úr 8 K. Kallini Jusztin úr 5 K, Mélik
András úr 3 K-át adtak”. 

folytatjuk...
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Régen történt (15)
1927. június 5-én (85 éve) tartották, az Astra egyesület

maroshévízi alapító gyűlését, melyen a következő vezetőséget
választották meg: Dr. Nicolae Vasu elnök, Petre Botianu alelnök,
Octavian Neamtiu gör. kat. pap titkár.

Az első labdarugó csapatot Dózsa István alapította 1910-ben,

mely csapat 1912-ben (száz éve) Topliczai Atlétikai Club néven lett
bejegyezve. A klub alapítói között találjuk Zélig Mihály és Kiss Ferenc
helyi fiatalokat is. A playa helyet az Urmánczy család adományozta a
csapatnak, mely a mai LIDL üzlet helyén volt.

1877 júniusában (135 éve) megalakult a „Marosi tutajozás
előmozdító társaság” mely minden tutajtól vámot vett, és rendezték a
Maros medrét, hogy a tutajozás veszélytelenebb és kifizetődőbb legyen.

A helyhatósági választások eredményei
A június 10.-i helyhatósági választások eredményét a helyi RMDSZ nagy sikernek könyvelheti el, hiszen ezelőtt 12 évvel 6

tanácsosuk volt, ez a létszám 2004-re 4 tanácsosra csökkent, míg a 2008-2012-es időszakban csupán 2 magyar tanácsos volt a helyi
tanácsban, míg a nemrég lezajlott választások eredményeként négy tanácsos jutott be. A június 10.-i választásokon az RMDSZ
sikeresnek mondható, hisz úgy a polgármester jelölt, mint a tanácsos jelöltek listájára több mint háromszáz szavazattal kaptak többet,
mint négy évvel ezelőtt. Sajnos sok magyar szavazat is érvénytelen volt, mivel egyesek pecsétet tettek úgy az RMDSZ-re, mint az
EMNP-re. Egy másik érdekes dolog, hogy míg a két magyar párt (MPP, EMNP) nevei magyarul is fel voltak tüntetve a szavazó
lapokon, az RMDSZ neve csak románul volt kiírva. Íme, az eredmények: 

Maroshévízi régi – új polgármestere Platon Stelu lett, aki 75,44% százalékos szavazatarányt ért el, ez 4.624 szavazatot jelent.
Az RMDSZ jelöltje, Bodor Attila 830 szavazattal a második helyen végzett, őket követték: Zori Gabriela (Néppárt – Dan Diaconescu)
352 szavazattal, Ciocoiu Petrisor (Demokrata – Liberális Párt) 223 szavazattal és Ilisan Traian (Nagy Románia Párt) 101 szavazattal. A
városi tanács új összetétele: Szociál – Liberális Unió 12 tanácsos, RMDSZ 4 tanácsos és Demokrata - Liberális Párt egy tanácsos. A
szavazás eredményei számokban: tanácsosi listákra leadott szavazatok: Szociál Liberális Unió 3.362 szavazat, RMDSZ 996 szavazat,
Demokrata - Liberális Párt 321, Becica Mihaly 293, Dan Diaconescu Néppárt 275, Nagy Románia Párt 121, Pro Európa Roma Párt
112, Hiriscau Sever 99, Új Generáció Keresztény Demokrata Párt 95, UNPR 81, Erdélyi Magyar Néppárt 75, Bota Gheorghe 67, Braic
Mitica 58. A hévízi szavazati joggal rendelkező lakosok 47 %-a járult az urnák elé.

A Marosparti település helyi magyar tanácsosai: Bodor Attila, Mohácsek Ákos, Deme Károly és Szabó Kálmán. 
Czirják Károly

Energiatakarékosan – Ezzel a szlogennel, az
Erdélyi Magyar Néppárt szervezésében vonultak fel a
maroshévízi bringások, június 2.-án, a város

központján át a Bánffy Fürdőig. A „Kritikus Tömeg”
megmozdulást Maroshévízen első alkalommal
rendezték meg. Gyerekek és felnőttek együtt
bicikliztek a helyi rendőrség autóinak kíséretében a
város központján át, majd megálltak, magasba emelték
a bicikliket, hogy így hívják fel a lakosok figyelmét az
alternatív közlekedési járművek használatára. A séta
végén a résztvevőket üdítővel és csokoládéval
jutalmazták a szervezők. 

Sánduly László

„Kritikus Tömeg” megmozdulás

A maroshévízi színjátszásról (2.)
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Sport
Röplabda
Május 24-27 között településünkön zajlott le a kisifjúsági országos
röplabda döntő torna, melyen az ország legjobb nyolc csapata méri
össze erejét. A mai napig az alábbi eredmények születtek: Zilah –
Konstanca 0-3, Nagyvárad – Rimnicul Sarat 3-1,  Falticeni – Bukarest
1-3, Temesvár – Maroshévíz 2-3, Konstanca – Rimnicul Sarat 3-0, Zilah
– Nagyvárad 0-3, Temesvár – Falticeni 0-3, Maroshévíz Bukarest 1-3,
Nagyvárad – Konstanca 0-3, Rimnicul Sarat – Zilah 3-0, Bukarest –
Temesvár 3-0, Falticeni – Maroshévíz 3-2, Temesvár –Rimnicul Sarat
0-3 és Maroshévíz – Zilah 3-1. Ma délután és holnap is folytatódnak a
mérkőzések. Holnap 8,30-tól a Maroshévízi ISK a Rimnicul Sarat
csapatával méri össze erejét az ötödik, hatodik helyekért. 

Karate
Szászrégenben zajlott le a „Master” Kupa karate verseny, melyen részt
vett a maroshévízi Shodan S. E.-is. A Böjthe Attila 4 Dano-os és Böjthe
László 3 dan-os mesterek által felkészített sportolók az alábbi
eredményeket érték el: 9 éves korcsoportban: Dusa Marius 3. katában,
Rusu Alexandru 3. katában. 16 éves korcsoportban: Goia Alexandru 2.
katában és 3. kumitéban, Barabási Flórián 3. katában. 18 éves
korcsoportban: Galdau Raluca 3. kumitéban. További sok sikert
kívánunk nekik.

Labdarúgás
A megyei bajnokság keretén belül lezajló 4-7. helyért kiírt rájátszás
legutóbbi fordulójában: Maroshévízi Tudomány – Székelykeresztúri
Egyesülés 4-1 (1-0). A hévízi csapat góllövői: Morar Cosmin (21, 50),
Kelemen Krisztián (47), Újlaki Alex (72). Maroshévízi Tudomány –
Csíkszentmihályi Törekvés 3-0 (játék nélkül).

Tenisz
Közel húsz év után Maroshévíznek újból van egy mezei tenisz
„csillaga”. Az alig 14 éves Karácsony Renáta ez évtől már a felnőtt
korcsoportban versenyzik és már elég jó sikereket is tudhat tarsolyában.
Így Karácsony Renáta május 23-án a „Marosvásárhelyi Napok” tenisz
tornáján a felnőtt korcsoportban a 3. helyezést érte el, míg szintén
Marosvásárhelyen a BCR Tenis Partner Kupán a 2. helyezésnek
örvendhetett. Sok sikert továbbra is.

RMDSz Kupa
Június 2.-án a helyi Kemény János Gimnázium sport termében zajlott le
az „RMDSz” Kupa teremfoci torna, melyre hét csapat nevezett be. Íme
az eredmények: Masters – Genex 1-1, FC II – FC I 3-1, Kemény János
Gimnázium – Galócás 0-5, Masters – FC II 1-5, Genex – FC I 5-0,
Tölgyes – Galócás 4-2, Masters – FC I 1-2, Genex – FC II 2-2, Tölgyes
– Kemény János Gimnázium 7-0. Elődöntök: FC II – Galócás 6-1 és
Genex – Tölgyes 1-0. Kisdöntő Galócás – Tölgyes 0-1. Döntő: FC II –
Genex 3-2.

Maroshévíz, Borszék és Remete után, június 7.-én a ditrói Puskás Tivadar
Iskolaközpont adott helyet az immár hagyományossá vált Urmánczy Nándor történelmi
vetélkedőnek. A nyolc csoportot alkotó 24 diák alaposan felkészült, hisz több próba után lehetett
eldönteni az első három helyezést. Az első helyet a Puskás Tivadar Iskolaközpont VII-es diákjai
érdemelték ki, névszerint: Bajkó – Mezei József, Bajkó Gellért és Bajkó Domokos. Második
helyen szintén a házigazda iskola diákjai, éspedig a VII és VIII. osztályos tanulókból alkotott
csoport: Kelemen Emilia, Köllő Rita és Küsmődi Tünde. A harmadik helyen a ditrói Siklódi
Lőrincz Általános Iskola VIII. osztályos diákjainak csoportja jeleskedet: Fülöp Andrea,
Hompoth Zsombor és Szász Szilvia. Az Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly
és Balla Péter az első három helyen végzett csoportokat díjazták, de ezen kívül minden egyes
résztvevőnek ajándékot adtak, míg a házigazdák részéről Gál Róbert tanár úr édességgel és
üdítőkkel kínálta a jelenlevőket. 

A verseny célja, hogy megismertesse a fiatalokkal Urmánczy Nándor tevékenységét, újból
bevigye nevét a köztudatba. Minden egyes verseny kötődik Urmánczy tevékenységéhez és az illető településhez, ahol a verseny éppen lezajlik. 

(czirják)

Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Ditróban

„feketeleves” - a feketeleves a köznyelvben egy még hátralevő vagy
váratlan negatív eseményt, kellemetlen kötelezettséget jelent. Ma már ezt
egybeírjuk, nem mint eredetileg, fekete leves formában. A népi
etimológia arra a legendára vezeti vissza, amelyben a törökök meghívnak
ebédre egy magyar urat, akit a "hátra van még a fekete leves" jelszóra a
katonák foglyul ejtenek. (A feketeleves eszerint a török által az ebéd
végén fogyasztott kávéra utalna.) 

Történelmi dokumentumok ezt a magyarázatot nem
támasztják alá; a modern nyelvtudomány a kifejezést a magyar
szakácsmesterségből eredezteti, ahol fekete színű mártásfélét jelentett,
amely színét a beletört főtt vértől, esetleg borba áztatott pirított kenyértől
vagy szitán áttört, főtt szilvabéltől kapta. Számos más népnél is
megtalálható a fekete levesnek nevezett, vérrel készült étel – ilyen a

disznóvérből készült spártai melasz dzómosz, a kacsavért tartalmazó
lengyel czernina és a disznó vagy liba véréből készülő svéd svartsoppa.

„baklövés” - jelentése, rosszul, nem a tervezetnek
megfelelően végződő cselekedet, feltűnő melléfogás. A magyar nyelvbe
a bakot lő kifejezés a német einen Bock schießen szószerinti fordításával
került. Jelentését korábban azzal az esettel magyarázták, amikor kijelölt
kilövésre váró suta helyett valaki tévedésből egy bakot terített le. A 20.
századra viszont az a nézet nyert teret, hogy a szólás eredete arra
vezethető vissza, hogy a 17. századi német lövészegyletekben a hibás
lövést Bock-nak (azaz kecskebaknak) nevezték. Egy 1479-ből származó
adat szerint egy badeni lövészversenyen a legügyetlenebb versenyző díja
egy kecskebak volt.

Németh Szabolcs Előd

Szavaink, kifejezéseink, szólásaink eredete (I)



Kemény oldal 
A Kemény János Gimnázium oldala
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VIII. osztályos végzőseink a 2011-2012-es tanévben

„Higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álma.”
Osztályfőnök: Lőrincz Erzsébet

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik hozzájárultak tanulóink díjazásához, amelyeket a VIII, XII ballagáson
és az évzárói ünnepségen osztottunk ki. 

Elsősorban köszönjük a szülők anyagi hozzájárulását, amelyet az évi iskolaműsor alkalmával adományoztak
intézményünknek. Ebből az összegből sikerült biztosítani a díjazottak jutalomkönyveit.
Köszönetet mondunk Hargita Megye Tanácsának, aki díjazta a legjobb tanulmányi eredményeket és a legsikeresebb
versenyeredményeket elért diákokat a XII. végzősök sorából; a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek, aki tiszteletdíjban
részesítette a legjobb tanulmányi eredményeket elért XII-es ballagó diákot;  a maroshévízi RMDSZ szervezetének, aki
könyvjutalmat ajándékozott a XII-es végzősök négy legjobb tanulmányi eredményeket elért tanulóinak; a Székely Nemzeti
Tanácsnak, aki végzős diákjainknak Székelyföldi térképet ajándékozott; a Dr.Urmánczy Nándor Egyesületnek aki 200 lejes
tanulmányi ösztöndíjban részesít egy V. osztályos és egy XI.osztályos diákot.

Iskolánkban 2012 június 23-án nagyon fontos esemény zajlik a maroshévízi magyar oktatás szempontjából: az
első magyar középiskolai évfolyam 50. érettségi találkozója.A találkozón részt vesz 1962-ben végzett 16 volt diák és
osztályfőnökük.

Sok sikert a végzős diákoknak vizsgáikhoz és kívánjuk, hogy továbbtanulásukat is siker koronázza a jövőben.
Mindenkinek kellemes, élménydús és pihentető nyári vakációt, szabadságot kívánunk.

Baico Ana-Maria 
Baróti Patrick

Bodor Norbert-József
Boros Edina

Ciornei Tiberius Cătălin
Csutak Csengelle Éva
Csutak Csongor Péter

Dezső Zsolt
Funer Norbert

Isán Dalma- Henrietta
Iozof Andrea

Kacsó Abigail
Karácsony Mária-Renáta

Kertész Lénárd
Kósa Anett-Barbara

Madarász Erika
Madarász Ervin

Mezei Szonia-Mónika
Molnar Bernadette

Nagy Henrietta
Német Lehel-István

Németh Kincső-Blanka
Pál Kinga-Beáta

Péter Szabolcs Endre
Varga Ervin Attila
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úl vagyunk egy nehéz, munkás időszakon, amely
alatt megprobáltuk a magyarságot összehozni,
egyesíteni és az urnákhoz hívni. Már a kezdetben

nehézségekben ütköztünk, amikor az UDMR, az Erdélyi
Magyar Néppárt kérésére, nem-et mondott egy lehetséges
koalíció létrehozására, azzal a kérdésel érvelve: „ - De mi
ebből mit nyerünk?”. Így folytattuk külön utakon, mert nem
volt más választás. A kudarc nem az, hogy a Néppártnak
nem sikerült bejutni a helyi önkormanyzati tanácsba, hanem
az, hogy nagyon kevés magyar ment el szavazni és azokból
is sokan érvénytelenül szavaztak, vagy román pártokra,
jelöltekre adták le szavazataikat. Az Erdélyi Magyar
Néppárt köszöni a bizalmat minden szavazónak. 
Tervünk a 4 év alatt felmutatni olyan eredményeket,
amelyek bizalmat keltenek a hévízi magyarokban, helyre áll
a hitük és újra esélyt adnak a politikusoknak. Ehhez
azonban kellenek a változások, azokat a személyeket akik
22 éve mágnesként tapadnak székjeikhez jobb belátásra

kellene bírni, hogy ne a tenni akaró fiatalságot háttérbe
szorítva probáljanak irányítani a tanácsosi székből, hanem
élvezzék nappalijuk bőrkanapéján a nyugdíjas éveiket.

Sikeresnek minősítjük a június 10.-i választások
eredményeit és azokat a szavazatokat amelyeket az Erdélyi
Magyar Néppárt kapott nem kell elveszettnek tekinteni. Mi
erre tudunk építeni, teljes erővel azon kell lennünk, hogy 4
év alatt felmutassunk valamit abból, amit mások 22 éve
igérnek.

E zord politikai helyzetben minősíthetetlen
kormányzás megpróbáltatásait kell kiállnunk, meg kell
küzdenünk a fennmaradásunkért. Eljött az idő és ezek ne
csak szavak legyenek: a nemzet összefogása a legfontosabb.
Erre rá kell ébrednie minden magyar pártnak, minden
magyar nemzetiségű romániai állampolgárnak.
És ne feledjük: voltunk, vagyunk, leszünk!

Sánduly László 
az Erdélyi Magyar Néppárt maroshévízi szervezetének elnöke

Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíj
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben is tanulmányi ösztöndíjban részesített két maroshévízi
diákot. A diákok a Kemény János Gimnázium tanulói, éspedig Bálint Noémi V. osztályos tanuló,
valamint Bükfeyes – Rákossy Zsombor IX. osztályos tanulók, akik a 2011-2012-es tanévben elért
tanulmányi eredmények alapján fejenként 200-200 lejt kaptak, ugyanakkor könyveket és egy
Székelyföldet ábrázoló térképet is átvehettek az „iskolazáráson”. 

T
Választások - siker a magyarságnak

Július 11-12-én a budapesti Hadsírgondozó
osztálytól látogatnak településünkre. A vendégek
főképp a Zsákhegyi Magyar Katonai temető után
érdeklődnek.

Július 20-22 között a Budapest XV. kerületből
(testvérváros) egy küldöttség látogat településünkre. A
delegációt László Tamás országgyűlési képviselő, a
kerület polgármestere fogja vezetni. Ez alkalommal
Marcali testvérvárosából a polgármesteri hivataltól is
hat személy településünkön fog tartózkodni, dr. Sütő
László  polgármester vezetésében.

(czirják)

Júliusi események

A maroshévízi Iskolások Klubja keretén belül működő „Vegyes kórus” május 18.-án Szatmárnémetiben szerepelt,
„A zene a mindenikünk nyelve” című versenyen. A Craciun Ilie által vezetett kórus az említett versenyen első helyezést ért
el, míg karnagyuk Craciun Ilie különleges díjjal térhetett haza. 

(Sárig Csilla)

Egy újabb siker

Keresztelések: Urzica Karina Izabel (r.k.).
Házasságok: Macarie Loránt Csaba és

Nistorescu Mária Magdolna (r.k.), Baricz zoltán és
Szabó Eliza Erzsébet (r.k.)

Temetések: Strasser István 78 éves (ref.),
Bajkó Csaba József 33 éves (r.k.) Fichtel József 72
éves (r.k.), Nagy Miklós Ferenc 63 éves (r.k.), Kiss
Péter 83 éves, 1958-66 között valamint 1968-70
között harangozó volt (r.k.), Ladó Julianna 82 éves
(r.k.), Sandu (Rabja) Rozália 62 éves.

Egyházi anyakönyv:  



A hiperaktív emberek mindent elrontanak?

Ha nem is rontják el, az biztos, hogy mindent szétszednek. Az ok eltérő mindenik hipersebességű példánynál. Van,
aki puszta unalomból ront. Viszont a kedvencem az, aki a dolgokat szétszedi apró részleteire, hogy felfedezhesse minden
összetevő eredeti állapotát, állagát, szagát és még ki tudja, mi fogja meg a romboló figyelmét. Persze még ez sem elég neki,
az jelenti az igazi élvezetet, ha saját kreativitása szerint próbálja visszaépíteni azt, feltehetőleg, a tárgyat. Így, mint kívülálló,
azaz normális sebességű lény, azt vettem észre, hogy ezek a gyorsabb emberek teljesen más világot élnek, más
dimenzióban mozognak, ahol mások a szabályok. Kicsike kis bűntudat sem furdalja őket amiatt, hogy elrontottak valamit.
Ez a fogalom, csak az én világomban létezik. A hiperaktív úgy gondolja, hogy valami értelmeset csinált, a rontás csak, mint
feláldozás létezik számára: feláldozott egy közhasználati tárgyat a tudomány oltárán, de igazából ő sem tudja, hogy
igazából ő tudós vagy művész. A lebontás tudományos jellegű, míg az újraépítést igazi művészetnek tekinti. 

Talán igaz, hogy nem lehet megérteni őt, de nem is az számít. Úgy gondolom, néha kell hagyni őt rombolni, mert
gyönyörű, ahogy izgága tekintetében megcsillan a lelkesség, egyeseknél talán az egyetlen őszinte kifejezés, mert
fékezhetetlen kíváncsisága miatt nem tudja megjátszani érdektelenséget. 

Tóth Krisztina
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Hiperaktivitás

Csíki székely utazik a vonaton, de nincs jegye. Az
ellenőr az első állomáson lerúgja a vonatról, de neki sikerül
újra felkapaszkodnia. A következő állomáson megismétlődik a
jelenet, majd amikor már vagy harmadszor rúgja le a vonatról,
megkérdezi az ellenőr:
- Tulajdonképpen hova akar menni?
- Brassóba, ha kibírja a fenekem.

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene
van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a
riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ??
- Minden reggel kimegyek az istállóba s mielött megfejném,
megkérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy
marhasült?"

Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a feje
fölött. Ezt meglátja egy székely apó, és rákérdez:
- Hé te, miért lóbálod azt a kutyát a fejed fölött?
- Örömet szerzek neki!
- Mikor lesz ennek a kutyának így öröme?
- Majd ha leteszem a földre...

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és
egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert
ha a férje megitasodik, akkor durva, nem beszámítható s jól
eldángálja. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és
szokásuk szerint egyenesen a vizes  csebernek esnek. Amikor
befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az
elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én is tudnám, he!

Székely viccek
esszeszedte, Sánduly László

www.facebook.com/biketoplita

ADY EGYIK ARCKÉPE
Komán János

Világ búja bántja a fajtám,
magyar rozsda eszi a népem.
Biztató kedvű meglátásom

nem pászol néki semmiképpen.

Mintha fajtám bitangja volnék,
bitangként is elhagyott árva,
emberhúsba harapó gyávák
húszadik századi Dózsája.

Még az utam is megátkozták-
s előttük épp a fáklyát vittem-,

irigyelték, hogy a pokolból
kifelé vezetett a hitem.

Lesütött szemmel múltba nézek,
nem a jövőbe, nem az égre.

Hogyne fájna egy költő-királynak
elcsábított csorda-népe?

Maroshévíz, 1995. december 28.
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lapszámunktól egy új sorozatot indítunk, melyben
bemutatjuk a településünkön levő kúriákat,

ugyanakkor egy palota és egy kastély rövid történetét is. Ezt
azért is tartjuk fontosnak, hogy főleg a fiatalabb lakosok
megtudják, hogy településünkön valamikor sok régi épület
is volt. Sajnos mára csak egy kúria és egy kastély létezik, a
többieket lerombolták. Ugyanakkor az 1977 – 1984-es
„fekete” években megsemmisítették településünk régi
központját is, ahol sok régi épület díszelgett, így a mai
településközpont inkább hasonlít egy tömbház negyedhez,
mint egy régi múlttal rendelkező településhez.

KÁDÁR KÚRIA 
A kúriát Kádár Jakab fia, Kádár József (1832-

1897) építette 1867-ben. Kádár Jakab Nagynyújtódon
született és 1825 körül került Maroshévízre, ahol több
család udvari gazdatisztje volt. Kádár József még 18 éves
sem volt, de részt vett az 1848-as forradalomban és honvéd
húszárként szerelt le. 1870-tól az akkori Toplicza község
körjegyzője volt. 1897. november 4.-én hunyt el és a
maroshévízi temetőbe temették el. Fia Kádár Gyula (1862-

1947) szintén Maroshévízen volt körjegyző egészen 1918-
ig. A család által épített kúria a Régeni úton állott, öt szobája
és egy nagy társalgója volt. Sajnos a második világháború
alatt leégett. A család leszármazottai jelenleg
Magyarországon élnek. 

(A Kádár kúriát ábrázoló kép 1900-ban készült).

Kúriák, paloták, kastélyok (1.)

E

Egy meghitt családi otthon, egy szerető feleség, néhány- főleg általa- tökéletesen fölnevelt gyerek, na meg rengeteg szívből
áradó, iránta táplált szeretet szükséges egy jó apa hírnevéhez.
Ehhez a tulajdonsághoz kezdetben szükséges, hogy már alapjában véve olyan családba nőjünk föl, ahol a kitűnő szülők jellemvonásai
megnyilvánulnak lenyűgöző tetteikben. Ez az alap ahhoz kell, hogy még véletlenül se tanulhassunk a szülők hibájából és, hogy pont
olyanok lehessünk, amilyennek általában nem kellene, hogy legyünk ennyi tapasztalat után.
A fontossági sorrendben az elsők között található az az átgondolt, tökéletesen végrehajtható „hadművelet”, amelyben a fő kritérium,
hogy ne tartsuk a kapcsolatot a gyermekeinkkel, ha lehet feleségünkkel sem, így talán könnyebb elkerülni a természetesen fölösleges
félreértéseket. Ha másképp cselekednénk valószínű, hogy adódnának viták, nézeteltérések, amik tönkretehetik a családot, és ezt senki
sem akarhatja. Tehát tökéletes és hatékony kezdeti stratégiának bizonyul a fentiekben megemlített gondolatmenet.
Ha már megvan ez az alaplépés, ehhez föltétlenül társulnia kell némi erőszaknak, mogorvaságnak, hogy a körülöttünk lévő emberek
jobban érezzék magukat, a gyerekek lehetőleg úgy nőjenek föl, hogy éjjelente vitákra, veszekedésekre ébredjenek, esetleg kedves apjuk
ütésre kész kezecskéjét kelljen megfékezniük; ezek után nagyon könnyen elérhetjük, hogy családunknak sok csodálatos, álmatlan
éjszakát okozhassunk, így óvva meg őket az esetlegesen bekövetkező rémálmoktól. De ne feledjük, mindez a szeretet nevében zajlik.
Na, de ami ténylegesen hozzájárul a jellem kialakulásához, az nem más, mint az alkohol. Mi sem jobb megoldás annál, ha részegen
mehetünk haza, nem tudva semmit magunkról, arról sem, hogy hol hagytuk el az autót, hogy ki hozott haza, már ordibálva megyünk
be a meleg családi fészekbe, mert abban a pillanatban úgy esik jól, ez tűnik férfiasabbnak, és csakis így mutathatjuk meg mindenkinek,
hogy ki a főnök. Az is megemlítendő, hogy mindez hajnalban következik be.
Elvégre ki ne álmodna gondtalan életről? Milyen jó azt érezni, hogy még mindig fiatalok vagyunk. Mikor büszkének kell lenni, vannak
gyermekeink, más helyzetben ez mind mellékes. Most őszintén, van ennél szebb élet? Ha családra vágynál, ott vannak, ha nem, akkor
egyszerűen nem törődsz velük, ezzel nem okozol problémát senkinek.
Mindvégig ott lappang bennünk az a mérhetetlen csalódási lehetőség, amely akkor következik be, amikor valaki megkritizálja ezt az
úri cselekménysorozatot. Olyan mély megbántást érzünk ott mélyen, legbelül, amit nehezen lehet elűzni. Így is mondhatjuk, ha
drámaiak szeretnénk lenni.
Így fokozatosan, kifogástalanul elérhetjük, hogy családunk és szeretteink semmilyen formában ne ismerjenek meg bennünket, és
eszükbe se jusson megkísérelni ezt.
Végül is milyen csodálatos érzés rejtelmesnek, kifürkészhetetlennek lenni, mikor nézhetjük, hogy az embereknek mindig ki kell
találniuk, hogy mit szeretnénk, és még annál is nagyobb örömmel tölt el, ha nem tetszik nekünk a várt eredmény, és a még megmaradt
jóakaróink igyekeznek úgy alakítani a dolgokat, hogy megfeleljenek az igényeinknek.
Könnyel tele szemekkel nézhetünk körül, hogy mennyire és mennyien szeretnek. 

Nagy Orsolya

Egy kifejlesztett jellem



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info  

Gyerek sarok (9.)
Továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik fényképét. Küldjék el a

szerkesztőségünk címére,  a gyerek születési adataival. Korhatár 10 év. 
Címeink: hirlap@marosheviz.info vagy

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info
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Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. 
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info,
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján.  ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége:  Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh
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Reklámok, apróhirdetések

A HuRo Top Term kedvező áron müanyag
ajtókat és ablakokat gyárt. Érdeklődni: 0749988426

Támogatóink: 
Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi
István,  Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Mobil: 0745641879

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

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

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.

Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. (György
Hajnal)

Fordítóiroda Maroshévízen 
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok gyártását,
hütőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámon lehet.

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

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

Annamária vagyok 2003. július 17.-én születtem. 
Nagyon szeretek babákkal játszani, de a számitógépen is

szivesen játszadozom.


