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Lefestették a magyar feliratokat

Március 27.-én éjjel, március 28-ra virradóra lefestették a
Maroshévíz kijáratainál levő magyar feliratokat. Amint az ilyen és
ehhez hasonló esetekben megszokhattuk, a tettes ismeretlen.
Senki nem tudja ki vagy kik is voltak a tettesek. Egy biztos, autóval
közlekedtek, hisz a település szélei között a távolság 19 kilométer
és az is biztos, hogy ugyanarról a bandáról van szó, hiszen mindenütt
ugyanazt az ezüstös festéket használták a barbár pingálók a
tehetségük,
„emberségük”,
jólneveltségük
fitogtatására.
Kötelességemnek érzem megemlíteni, hogy 1992-től Maroshévíz
település széleinél törvénytelen táblák vannak elhelyezve, Toplita
Romana felirattal, melyre nem lett engedély adva, de mégis ott vannak, és senki nem intézkedik, hogy ezeket
a törvénytelenül elhelyezett táblákat eltüntessék. Visszatérve a lefestett magyar feliratú helységnév táblákra,
reméljük, hogy ezek mielőbb újból láthatók lesznek, újból ott lesz a magyar felirat is.
Czirják Károly

Újból üzemel a hévízi fürdő

Kétheti felújítás után a maroshévízi Bánffy élményfürdő április 8-án megnyitotta a kapuit. A kis szünet
után egy jó hír is van, hisz ha eddig forrásvizet használtak, ezen túl a 26 fokos termálvízbe lehet lubickolni,
amit továbbra is melegítenek, így a nagy medence 28 és a pezsgőfürdő 30 fokos. A jegyek ára változatlan
maradt: 21 lej a felnőtt és 11 lej a gyerekeknek és nyugdíjasoknak.
M.H.

Frankfurtiak Maroshévízen

A maroshévízi római katolikus és a frankfurti római katolikus egyházak már 1990 óta testvéregyházi
kapcsolatban állnak, így évente ellátogatnak egymáshoz. A jó kapcsolat eredménye, hogy majdnem minden
hivatalos látogatáson kívül frankfurti fiatalok is látogatnak városunkba. Március 29 és április 3 között egy
újabb küldöttség tartózkodott városunkban Klaus Dieter Then vezetésével. A küldöttség további tagjai Scheer
Mathias diakónus és a nigériai Vincent atya. A vendégek az itt tartozódásuk alatt meglátogatták Maroshévíz
nevezetességeit, de ellátogattak Borszékre és gyönyörködtek a Gyilkos-tó szépségeiben is. Ugyanakkor
csomagokat adtak a helyi gyermekotthon részére, míg vasárnap a 8,30 órás misén ünnepélyes keretek között
adták át a húsvéti gyertyát.
(czirják)

Továbbra is rongálják az Urmánczy hidat

Az 1869-ben épített Urmánczy födeles hidat az utóbbi években több alkalommal is ismeretlen tettesek
rongálták. Ez sajnos most is folytatódik, hisz április közepén értesítettek, hogy egy magyarországi csoport ott
járt és megtekintették a hidat és annak állapotát. Egy ismerősöm is a csoporttal ott járt és mondta, hogy újabb
deszkákat téptek le az oldaláról. Ottjártunkkor ez be is bizonyosodott, hisz az oldalain már több helyen is friss
deszka leverések nyomai látszódtak. Ha ez így halad és nem tesznek semmit a rongálások megállításáért,
Siklodi Ildi
a településünk egy újabb fontos történelmi értékkel lesz szegényebb.
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Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária
Gyergyóremetéről a nagyvilágon keresztül Magyarországig
A következőkben egy székely rock-csillag életútjáról
indítunk sorozatot, aki szíveskedett kérdéseinkre válaszolni.
Nagy Máriáról van szó, aki Gyergyóremetén született,
Csíkszeredában indult énekesi karrierje, majd - miután
Románia számos kisebb-nagyobb településén (beleértve
Bukarestet is) turnézott fáradhatatlanul, sikert sikerre
halmozva – Európa és Afrika több országában is fellépett
hosszú éveken át, majd a magyarországi Gárdony városában
telepedett le. A mai fiatalok egy része lehet, hogy nem hallott
róla, hisz már rég távozott nem csak Erdélyből, hanem az
országból is, de csupán ízelítőül hadd említsem meg, hogy
1978-83 időszakban, Romániában – mint elmondta - számos
koncertfelkérést el kellett utasítania, hisz programjában már
jó
előre
minden
nap
„be
volt
táblázva”.
-Kérlek, mondj egy pár szót a gyermekkorodról!
-Gyergyóremetén születtem, második gyerekként, ugyanis
van egy nővérem, Teréz, aki 4 évvel idősebb, meg egy húgom, Magdi, aki 11 évvel fiatalabb. A gyerekkorom
az egyik legszebb, legnyugodtabb időszaka volt az életemnek, ami egyértelműen meghatározó volt az
elkövetkező éveimre nézve. Igazi példát mutattak szüleim, nagyszüleim, szomszédjaink életvezetésből, a család
iránti szeretetből, megbecsülésből, az együttélésből, a bajban levők megsegítéséből, és megmutatták, mik is
igazából a BELSŐ ÉRTÉKEK ... Imádtam nézni a naplementét Remetén, amikor a HEGYES (így nevezték a
nyugati hegyvonulat egyik csücskét) mögé lassan leszentült a nap. Mindig nagyon fontos volt, hogy vörösese körülötte az ég, „mert akkor másnap szélre lehetett számítani”, ha felhők mögé bújva szentült le, akkor
másnap bizony borús, esős napra ébredtünk, ha pedig szikrázóan tiszta volt az ég, akkor másnap felhőtlen nap
volt várható. Imádtam a teleket, minden télen hatalmas vastag hó borította be a tájat, a körülöttünk lévő rétet,
és amikor megfagyott az 1 méteres hó akkor volt a legcsodálatosabb élmény, hiszen a tetején csak úgy suhantunk az iskola felé, ha fújt a szél, akkor hatalmas hófúvások keletkeztek, így több alkalommal a kapu tetején
át jutottunk ki az utcára. Amit viszont nem szerettem, azok a viharok voltak..., visszaemlékszem, amikor jött
a vihar és édesanyám nem volt a közelben, fölkaptam a húgomat és rohantam Margit nénihez, de sajnos Ő sem
nyugtatott meg, hiszen Ő még jobban félt, mint én, így tovább rohantunk a következő szomszédhoz és mély
imába merültünk, míg elvonult és egyre gyérebben villámlott meg dörgött. Nem volt alaptalan a félelmünk,
hiszen a mai napig elég sok tűz keletkezik villámcsapás által Remetén, visszaemlékszem, 4 éves lehettem,
amikor a mi házunkba is belecsapott, megrepedt a szekrény széle, de azt állították szerencsére száraz villám
volt. Én boldog, gondtalan életet éltem, mint minden más falusi gyermek, kivéve azokat a perceket, amikor be
kellett segíteni a ház körüli munkákba. Pl. a Florica nevű tehenünket bizony én vittem legeltetni a nyári vakációban. Rengeteg állatunk volt: baromfi, sertés, ló, tehén, és ezekről gondoskodni kellett. A kedvenc időtöltésem
a tehénlegeltetés volt, ugyanis a falu végére kellett kivezetni és én szabadon énekelhettem, mint a madár, mert
senki nem hallotta, meg senkit sem zavartam...Már elég korán annyira az éneklés bűvkörébe kerültem, hogy
el sem tudtam volna képzelni az életemet nélküle, egyszerűen létfeltétellé vált számomra, sőt, hivatásnak
éreztem, amióta csak az eszemet tudom. Számomra annyira természetes velejárója volt a mindennapjaimnak,
mint az oxigén. A hangom folyton betöltötte a házat, a rétet, ami körülvette a kis aranyos tornácos házikónkat,
amit később - sajnos - egy nagyobb házra cseréltünk. De ennek a háznak is megvolt a varázsa, amire később
visszatérek. Gyerekkoromban emlékszem, milyen sokszor aludtam a kedvenc nagynénémnél, Bözsi néninél
Csutakfalván, ők is tehenet tartottak és minden hétvégén vajat köpült egy dézsában… ISTENEM, ez már film
téma lehetne. Nagy élmény volt mikor a kert végében csobogó kispatakot eldugta-torlaszolta és pár percen
belül már kifogta kézzel az ebédhez szükséges mennyiségű halat...olyan ízű vajat meg halat az óta sem ettem.
A másik drága nagynéném (Nyugodjon békében…nagyon fáj mai napig az elvesztése) Biri néni, akinek a kertje
végében a Maros vize folydogált csendesen, gyönyörű látvány volt, fönt a temetőből néztem több alkalommal,
ahogy kettészeli ezt a kis medencét a Maros vize, egyik oldalon Remete, a másik oldalon meg Ditró, a hatalmas
NAGYTEMPLOMÁVAL, ami az én szememben katedrálissá nőtte ki magát.
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Lenyűgöző látvány volt, főleg halottak napján, amikor a ditrói temető TÜZBE borult, órákig virrasztottam a
rokonaim sírjai mellett, hiszen rabul ejtett a filmbe illő látvány. ISTENEM, hogyne lenne HONVÁGYAM...
És még nem is beszéltem Margit néni nagynénémről, aki közvetlen az egyetlen közeli szomszédunk volt, akit
nemrég veszítettünk el, egy hatalmas űrt hagyott életünkben, főleg az Édesanyám szívében, hiszen Margit,néni
volt a mi remetei tudósítónk, minden héten hívott és beszámolt, ki halt meg, kinek született gyereke, ki ment
férjhez vagy éppen ki vált el. Nagyon hiányzik, hiszen rajta keresztül úgy éreztük, hogy részesei vagyunk
Remete mindennapjainak, bánatának, örömének... Ő volt a második anyám, és a két fia Karcsi (remetei kántor)
és a fiatalabb öccse, Laci (kántor Marosvásárhelyen), úgymond fiútestvéreim, akikről rengeteg kedves emléket
zártam a szívembe, amik örökké élni fognak. (Ami nagyon fáj, hogy Margit néni nem érte meg ezt a pillanatot,
hogy NAGY MÁRIA lassan visszatér a szülőföldjére és elfoglalja helyét a ZENE SZÍNPADÁN, ami oly sokáig
üresen maradt. Ha én már le is mondtam az újrakezdésről, édesanyám meg Margit néni soha nem békéltek
meg a gondolattal, folyamatosan bátorítottak, hogy nekem ott a helyem, hiába özönlötték el a magyarországi
művészek Erdélyt, a szülőföldemet, nekem is van és kell, hogy legyen EGY HELYEM az ég alatt, mert ha az
erdélyi színpadok deszkáit leporoljuk, ott vannak lábnyomaim... ideje elmélyíteni... Tehát Ők együtt álmodták
velem a TITKOS ÁLMOMAT. 1968-at írtunk, amikor megszületett Magdika húgom, és ez a nap sorsdöntő
volt, ugyanis a harmadik gyermek születésekor az Anyát 1000 lejjel ajándékozta meg az állam. A szüleim sok
mindent terveztek venni ebből a nem kis összegből, de én a Szüzek havában születtem, tehát az egyértelmű
volt, hogy ha harcolni kell, nem én leszek az, aki hamarabb és egykönnyen föladja, így egy családi kupaktanács
után az a döntés született, hogy a kis falusi boltban általam RÉG LEFOGLALT kis harmonikát vásároljuk
meg!!! Emlékszem, az eladónő már fohászkodott Istenhez, hogy szülessen meg végre az a gyerek, mert én két
hónapig kitartóan, minden áldott nap iskola után úgy tettem, mintha véletlenül betévedtem volna, levetettem
a magas polcról a harmonikát, és legalább tíz percig próbálgattam türelmesen. Aztán végre eljött a nagy nap,
Édesapám kézen fogott és együtt indultunk a bolt felé, ahol tárt ajtókkal és karokkal vártak. Nagy volt az öröm,
mindenki örült, kivéve Floricát, a tehenünket, hiszen lecseréltem őt egy hangszerre, ami attól a perctől kezdve
még éjszaka is mellettem lapult. Autodidakta módon kezdtem el tanulni a hangszeren játszani, és az első dal,
amivel a család előtt fölléptem, a KICSI KUTYA, TARKA volt. A kedvenc gyakorlóhelyem a házunk lépcsője
volt (erre utaltam korábban), ahová kiültem egy székre és addig húztam a harmonikát, amíg be nem sötétedett.
Annyit gyakoroltam, hogy egy idő után a kis vézna bal karom kétszeresére dagadt, így kényszerszünetre
ítéltettem. A gyerekkoromról még annyit, hogy mivel én voltam az utca, meg a rokonokság egyetlen szál
zenésze, így mindig – akár volt kedvem, akár nem zenélni kellett (volna) a rokonságnak; édesapám ragaszkodott
hozzá, hogy megmutassa, mit is tud a kicsi lánya, én meg húúú..., de haragudtam, mert én csak akkor zenéltem
és énekeltem, ha kedvem tartotta, ha meg nem, akkor nem. Bár ez most is így van. Egy Karácsony sem telt el
úgy, hogy ne mentünk volna a barátnőimmel, Magdával és Máriával (Nyugodjon Békében) karácsonyi énekeket
énekelni a szomszédok és rokonok ajtai előtt, Ádám és Éva névnap estéjén. Hiába gyakoroltam be százszor is,
Éva keresztanyám ajtajában valahogy mindig elfelejtettem a szöveget, de azért kaptunk kalácsot, meg pénzt
is, amit a kesztyűmben raktároztam ideiglenesen. (folytatjuk).
Czirják Károly

SPORT

Labdarúgás
A megyei bajnokságban: Maroshévízi Pro Maros – Csíkszeredai FK 2-0 (1-0). Góllövők Újlaki és Ciocania.
Tölgyesi S.E. – Maroshévízi Pro Maros 2-5 (1-3). A hévízi csapat gólszerzői: Alin Crăciun (28.), Silviu
Tararache (34.), Vasile Ciocania (40., 84.), Paul Ungureanu (61.). Maroshévízi Pro Maros – Székelykeresztúri Egyesülés 0-1 (0-0).
Alpesi sí
A napokban az ausztriai Zauchensee településen zajlott egy európai szintű alpesi síverseny melyre 890 fiatal
síző iratkozott be, köztük a maroshévízi Hámos Roxána is. Íme a hévízi sportoló eredményei, aki a 2004-ben
születettek korcsoportjában versenyzett: a sí krossz stílusban a 12. helyezést érte el, míg az óriás
műlesiklásban a 21.-nek ért célba.
Asztalitenisz
A Gyergyó körzeti asztalitenisz bajnokság 11. fordulójában: Újfalusi Katorzsa Ifik – Maroshévízi PC 2016:
1-9, Málnási (3), Balla (3), Patru (2), Málnási/Balla (1). Valamint a 12. és 13. fordulójában: Újfalvi Katorzsa
– Maroshévízi PC 2016 5-5, Balla (2), Campean (2), Eigel (1) és Maroshévízi PC 2016 – Salamási Demarco
8-2, Campean (3), Eigel (3), Balla (1), Campean/Eigel (1). 14-15. forduló: Gyergyószentmiklósi Zolitop
Ediltop – Maroshévízi PC 2016 1-9, Balla (3), Eigel (39, Málnási (3), valamint Maroshévízi PC 2016 – Gyergyószentmiklósi Zolitop Ediltop 7-3, Campean (2), Eigel (2), Balla (2), Málnási/Balla (1).
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Újabb rovásírásos kövek

Április 4-7 között Maroshévízen tartózkodott Friedrich Klára és férje
Szakács Gábor, budapesti rovásírás kutatók, szakértők. A jeles
vendégek április 5-én a helyi Kemény János Gimnáziumban előadást
is tartottak az ősi magyar írásról és a Tászok-tetői írott kövekről.
Az előadás sikeresnek bizonyult, hisz az előadás után még közel egy
órán át a jelenlevők kérdéseket tettek fel az előadóknak. Ez alkalommal
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Urmánczy Nándor Díjat adott át a
házaspárnak az eddigi kutatásukért, az ősi írásunk tanításáért.
Az előadás végén Csíki András egy írott botot adott át a házaspárnak,
így tisztelegve munkásságuk előtt. Április 6-án az előadók egy nagyobb
társasággal ellátogattak a maroshévízi és Salamás közeli írott
kövekhez, ide Cs. A. salamási lakos kalauzolta el az ötfős csoportot,
hisz ő még a tél folyamán számos újabb rovásírásos követ talált.
A csoport már kora reggel a helyszínen volt és meglepetésükre újabb
írott köveket is fedeztek fel. A nagy öröm az volt, hogy a több mint 30
feltárt kő nagy részén sok rovás jel volt, így egy közel 100
kilogrammos kövön 45 rovás volt olvasható, de olyan kő is
volt, melyen a rovások között a föld jelképe is ott volt.
A meglepetés és az öröm akkor fokozódott, amikor egy másik nagy kövön több rovásírás mellett egy 6
centiméter hosszú és 3,5 centiméter széles, Attila jelét is felfedezték, mellette a Szent szóval. Innen nem messze
egy másik kövön újból az Atila jel volt kivehető. Sajnos a kövek nem az eredeti helyükön vannak, így
megnehezítik a „komplexum” megfejtését, habár a kövek így is 100 méteren belül vannak, évszázadokkal
ezelőtt elmozdították eredeti helyükről, házak alapjaiba téve be, majd a házak megszűnésével ezeket
újból elmozdították és ez alkalommal határkövekként használták.
A terepen járva a csoport tagjai olyan rovásírásos kövekre is bukkantak, melyek beton alapokba vannak beöntve
és azon az oldalán, amely nincs a betonban, jól látszódnak az ősi magyar írások. A nap hátralevő óráiban a
csoport meglátogatta az állítólagos Attila várát és a környékén levő rovásírásos köveket. Czirják Károly

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 29. rész

2017 áprilisában Czirják Károly helytörténész meghívására érkeztünk Maroshévízre. Hadd említsünk itt először
egy személyes, nagyon megtisztelő eseményt. A Kemény János Líceumban tartott előadásunk előtt a Czirják
Károly által alapított Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Urmánczy Nándor Díjjal tüntette ki eddigi, a rovásírás
és a kárpát-medencei magyarság ősi műveltségének feltárása érdekében tett erőfeszítéseinket. A méltatást régi
barátunk, Farkas Aladár borszéki tanár, helytörténész mondta el. Köszönjük mindketten ezt a
további küzdelmekhez erőt adó megbecsülést!
Előadásunk másnapján is nagy öröm ért bennünket. Szükség is volt erre, mert igen elkeseredtünk, amikor
Farkas Aladártól megtudtuk, hogy a Tarisznyás Márton Múzeumban a fedett és védett helyen lévő két nagy
fontosságú Tászok-követ kitették az udvarra, a szabad ég alá, s ez könnyen a jelek pusztulását okozhatja. Nincs
még a világon két olyan megalit, amelyen annyi jel lenne, mint ezeken! Fontos lenne, hogy a
helybéliek kérvényezzék a kövek fedett helyre történő szállítását.
Az öröm pedig az volt, hogy Csíki András juhász megmutatta azokat a Maroshévíz határában lévő birtokhatár
jelző köveket, melyeken a székely-magyar rovásírás betűit fedezte fel. És ezek között találtunk egy különleges
jelet, mely Kiszely István egyik könyvében a hunok birtokhatár jelzései között szerepel. A Nagyszentmiklósi
Kincsen is látható. A germánok őrizték meg a jel hangértékét: Othila, nagy hun királyunk névváltozata.
Erősen alátámasztja ez azokat a legendákat, hogy Attilát a Tászok-tető térségében temették el.
Szakács Gábor-Friedrich Klára
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Vásárhelyi emlék, a cigány-asszonyka
A „Betegsegélyzőben” dolgoztam, mint helyettes orvos. Két nővérrel 5 óra alatt 100 beteget is
leforgattunk. Ha 4 órát dolgoztam, akkor terepre is kellett menjek, volt egy kimustrált Skodája a Segélyzőnek,
egyszer a Hidegvölgybe kellett menjünk, csepergős idő volt, a sofőr megmutatta ki az úr, ki nem szállt volna,
hogy segítsen nekem felmászni a csúszós hegy oldalára. Nem voltak utcaszámok, rendes utcák, a viskók össze
vissza voltak építve, kapaszkodó sáros utak szolgáltak az egyes lakásokhoz. Hidegvölgy közigazgatásilag
Mezőbándhoz tartozik, roma negyed, illegálisan épített viskókkal tele. A hatóságok többször adtak haladékot
a cigányoknak, hogy hagyják el törvénytelenül összeeszkabált lakásaikat, mégsem tették. Tíz évvel ezelőtt tört
ki a botrány, amikor meglátták a buldózereket. Costea elmondta, hogy akiknek akkor lebontották a lakásaikat,
nem marosvásárhelyiek, lopnak és prostitúcióval foglalkoznak. A többi romának van rendes háza, irataik
rendben vannak, és dolgoznak. 100 személyt érintett a kilakoltatás, akik 30 viskót húztak fel illegálisan. A
Rendőrség szóvivője mondta, mivel tisztátalan körülmények között élnek, fennáll a fertőzések veszélye, amely
kihat a város összlakosságára. A rendőröket nem hatotta meg az ordítozás és a tiltakozás: végrehajtották a
lakások lebontását, másnap elsimították az elhanyagolt zónát. Egy beteg cigányasszonyhoz hívtak ki, alacsony
mezítlábas cigányember várt rám, hogy megmutassa az irányt. Neki indultam, de nem volt egy szál fű vagy
ág, amibe kapaszkodni, egyszer csak az emberke elém penderült, meghajtott háttal, intett, hogy naccságos
doktornő, tessék ide, a hátamra ülni én felviszem magácskát a házhoz. Kitört a nevetés belőlem minden
nyomorúságom ellenére, láttam magam az ember hátán lógó lábakkal menegetni, el sem bírt volna, mert jó
dundi voltam. Valahogy mégis felértünk a beteg házához, fogta a kezem és húzott felfelé, meg-meg csúsztam.
Alacsony épület volt, földes talajjal, a tetőről csepegett a víz egy rozsdás lavorba. A soványka beteg asszony
tiszta volt, elmondta, hogy már több napja vérzik, ma a legjobban, hasi görcsei vannak. Megvizsgáltam, egy
csomag vattával és pár méter gézzel tudtam segíteni rajta. Fűtés nem volt, pihenést rendeltem el és, hogy ne
mozogjon sokat, igyon folyadékot bőven. Megmondtam, ahogy lemegyek a rendelőbe, azonnal küldöm a
mentőket, mert szigorúan nőgyógyászati segítségre van szüksége. Megköszönte a vizsgálatot, valahogy
levánszorogtam megint annak az embernek a segítségével, egy kicsit szerettem volna megszorongatni az úri
sofőr nyakát, majd elküldtem a mentőket.
Dr K.G.

Rólunk, magyarokról írták (13)

Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féleképpen nevezték, így Szkíta, Hun, Magyar, de más névvel is illették.
Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket hamisították, régi gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a görög, indiai, kínai, japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben megmaradt az ősi történelmünk, hisz a szkíta-hun-magyar
világbirodalom minden idők legnagyobb birodalma volt egészen Attila haláláig.
Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy
a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de
a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a Szkíták vagy Hunok 24 ősi törzsből
tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is.
BERNARDUS AYGLIER (1216-1282) francia születésű Monte Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja:
"A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer."
TYRUSI VILMOS püspök, (kb. 1130-1186) aki feljegyezte az első kereszteshadak átvonulását, írja
krónikájában: "A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek."
FREISINGI OTTÓ /Otto Frisingensis/ cisztercita szerzetes (1114-1158) osztrák születésű német püspök és
krónikás 1147-ben, mint a második keresztes hadjárat egyik vezetője járt Magyarországon. Nem túlságosan
kedvelte a magyarokat. 1147-ben II. Géza király mindössze 16-17 éves volt! Az előkelő származású német
püspök így írt a királyról és országáról: "Ez a tartomány, amelyet a régiek Pannóniának neveztek, mivelhogy
köröskörül erdőségek, hegyek... környékezik... Erdőkben fölötte gazdag, telve mindenféle vadakkal.
Felületének szépsége éppoly bájos, mint amilyen dús földjének termékenysége, úgy, hogy mintegy Isten
paradicsomának, avagy pompás Egyiptomnak, - boldog Arábiának lehetne nevezni azt. Mindenkinek magatartását egyedül a király határozza meg. Mindnyájan úgy engedelmeskednek a fejedelemnek, hogy nem csak
nyílt ellentmondásokkal fölizgatni, hanem még titkolt suttogással sérteni is bűnnek tartanák... ebben a
nagykiterjedésű országban senki sem mer a királyon kívül pénzt verni, vagy vámot szedni... Amikor pedig a
király akarja vezetni a sereget, akkor mindnyájan ellentmondás nélkül egy testben egyesülnek."
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Maroshévízi adomák (26-27). Dénes Géza rovata
26. Mi, a „jó gyerekek”
Bánffy fürdő. Átnevezve Statiunea Bradul. Április utolsó napjai. Még két-három nap van a strand megnyitásáig.
Tiszta medence, csillogó víz, csodás napsütés. A medence aljára nagy piros betűkkel kiírva: „Traiasca 1 Mai”.
Négyen-ötön álldogáltunk, néztük a vizet, fürdeni kellene, de még nem szabad. A hegy fele kerülünk
(itt alacsonyabb a kerítés), átugrunk, be a vízbe. Jön Moldován bácsi a felelős. Mit csináltok, ce faceti? Jönnek
a pártól, és én nagyon megjárom, vin de la partid si eu o patesc. Nagyot lubickoltunk, majd kijöttünk,
szépen
megköszöntük
Moldovan
bácsinak.
Át
a
kerítésen
és
irány
haza.
27. S. Laci bácsi, az ügyintéző
Harmadosztályú labdarugó mérkőzés (C liga). Mikor jól megy a csapata, mikor sántít. Bent kell maradni a bajnokságban! Ezt el kell „intézni”, a játékvezetőket meg kell „kenni”, félidő, az eredmény 0-0. Laci bácsi a
mérkőzés szünetébe bemegy a játékvezetők öltözőjébe, és ezt mondja: „tov. arbitru nu uite chipa nostru joaca
la rosu, ez Annyit jelentene, hogy játékvezető elvtárs, a hazai csapat piros mezben játszik. A másik mondása:
„trenament, trenament, dar duminica nu bage gol”, edzés-edzés és vasárnap nincs gól.

Májusi előzetes
Május 18-21 között lesz megtartva a VI. Maroshévízi Magyar
Művelődési Napok. A napok alatt lesz iskolai nap, X. Urmánczy
Nándor Emléknap, kabaré, koncertek, és Gyergyószéki Néptánc
találkozó

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a
gyóntatófülkébe az első, megvallja bűneit, és
ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". A
plébános nem érti, de nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy
bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy
tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a
bűnt. A plébános rákérdez:
- Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
- Nem - feleli a gyerek - én vagyok Tökmag!

Sebész az idős bácsihoz a kórházban:
- Józsi bácsi, babonás maga?
- Én nem, fiam.
- Az jó, mert holnaptól csak bal lábbal kelhet
fel.

A tigris egyik reggel nagyszerűen érezte magát, és
elindult az erdőbe. Találkozott egy kis majommal, és
ráordított:
- "Na ki a legfélelmetesebb állat a dzsungelben?"
A kis majom nagyon félt a tigristől, és reszkető
hangon így felelt neki:
- Hát persze, hogy te vagy a legfélelmetesebb állat
mind közül.
Kis idő múlva a tigris találkozott egy medvével és
ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat a dzsungelben?"
A medve nagyon megrettent, egész testében remegett, és így szólt:
- Hatalmas tigris, te vagy a legerősebb állat a dzsungelben mind közül.
A tigris már rettentő elégedett volt magával, amikor
szembetalalkozott az elefánttal. Az elefánt éppen
valami növényt rágcsált, amikor a tigris ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat a dzsungelben?"
Az elefánt megragadta a tigrist az ormányával,
felemelte, majd odavágta a földhöz, újra felvette, és
addig rázta, amíg a tigrisből csak narancssárga és
fekete foltokat lehetett látni, majd végül egy közeli
fához vágta nagy mérgesen.
A tigris, miután összeszedte magát, így szólt az elefánthoz:
- Csak azért, mert nem tudod a választ, még nem kell
ilyen dühösnek lenned...
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Iskolánk diákjai idén többször méretették meg tudásukat, képességeiket, tehetségeiket a versenyeken, tantárgyversenyeken. Ebben a periódusban nagyon jó eredményeket szerzett iskolánknak a következő diákcsapat:
Kányádi Sándor szavalóverseny: Körzeti szakasz: Deme Márk Zsolt, Előkészítő, dicséret; Barticel Kiss
Ádám Domokos, I.osztály, II.díj; Csoma Orsolya Henrietta, I.osztály, III.díj; Simon Izabella, IV.osztály, II.
díj. Megyei szakasz: Barticel Kiss Ádám Domokos, I.osztály, dicséret; Csoma Orsolya Henrietta, I.osztály,
dicséret; Simon Izabella, IV.osztály, II.díj
Vidám Versek Versmondó Versenye: Megyei szakasz: Csűrős Bence, II.osztály, dicséret; Kozma Nóémi,
IV.osztály,dicséret; Böythe Máté Dániel, VII.osztály, I.díj. Országos szakasz: Böythe Máté Dániel, VII.osztály, dicséret
Fürkész verseny: Körzeti szakasz: Musulin Bella, IV.osztály, dicséret; Simon Izabella, IV.osztály, dícséret
Zrínyi Ilona matematikaverseny: Megyei szakasz: Pop Áron, V.osztály, V.hely
Terra földrajz tantárgyverseny: Körzeti szakasz: Benedek Dávid Milán, VI.osztály, II.díj; Gáspár
Bertalan,,VII.osztály, dicséret. Megyei szakasz: Benedek Dávid Milán, VI.osztály, III. díj
Római katolikus tantárgyverseny: Körzeti szakasz: Rokai Zsombor, VIII.osztály, I. díj. Megyei szakasz:
Rokai Zsombor, VIII.osztály, V. hely
Concurs de recitări Mihai Eminescu: Helyi verseny: Miklós Anna Vivien, VI.osztály, különdíj
Olimpiada de limba şi literatura română: Megyei szakasz Miklós Anna Vivien, VI.osztály, dicséret;
BöytheMáté-Dániel, VII.osztály, I. díj- képviseli Hargita megyét az országos szakaszon KoppándiTimea,
VII.osztály, III. díj; Karácsony Karina, VII.osztály, dicséret; Péter Kriszta, VIII.osztály, I. díj-képviseli Hargita megyét az országos szakaszon; Strasszer Ingrid, VIII.osztály, II. díj; Kőműves Regina, VIII.osztály, III.
díj; Csíki Mária Denisa, XII.osztály, II. díj
Concursul Naţional de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi „Carte frumoasă, cinste cui
te-a scris”: Vargyas Roberta, V.osztály, dicséret; BöytheMáté-Dániel, VII.osztály, I. díj; Strasszer Ingrid,
VIII.osztály, I.díj; Péter Kriszta, VIII.osztály, II. díj; Csíki Péter Szidónia, II.díj
Sport: A lány kosárlabda csapat a körzeti első hely után képviselte a körzetet a megyei kosárlabda bajnokságon. Karácsony Karina, VII.osztályos tanuló a következő eredményeket érte el a legfontosabb sí bajnokságokon: Cupa Baia Sprie-III.hely; Cupa Superschi Cavnic-II.hely; Lőrincz Kupa, I.hely;Campionat Naţional
de schi-IV.hely.
Gratulálunk a tanulóknak, felkészítő tanáraiknak és kívánunk továbbra is sikerekben gazdag tanévet!
Deme Gabriella, igazgató

Reklámok, apróhirdetések
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elküldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál bennünket a központba,
a Maros híd mellett.
A Natúr Tourist Iroda, dr. Bala Géza vezetésével és Bögözi
Gellért aligazgató vezetésével, munkatársakat keres.
Ugyanakkor az iroda bel és külföldi kirándulásokat szervez
kedvező árakon, kitűnő feltételek között. A szállások a legbiztonságosabb szállodákban és panziókban. Szállítás
repülővel, autóbusszal a legkényelmesebb feltételek
között. Külföld: Bosznia – Medjugorje, Franciaországba,
Olaszországba – Roma, Görögországba – Kréta szigetek,
Magyarország, Bulgária, Törökország, Málta, Norvégia,
Moldávia. Belföldre: Moldvai kolostorok, Cacica-i
kegytemplom és sóbánya, Máramaros, Duna delta,
Törcsvár, Peles kastély, Vajdahunyad vára, Kazán szoros,
Gyimesekbe, Targu Ocna, Slanic Moldova. Az iroda 100%
garanciát vállal mindenért. Elérhetőségek: dr. Bala Géza:
0760341351, drgezabala@yahoo.com vagy Bögözi Gellért: 0787745166. Köszönjük.

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok
között válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
0749568650-es telefonszámon.
Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
lefolyószerelés (réz, ppr, pvc…). Külső és belső burkolás.
Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni
a 0740990165-ös telefonszámon.

Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
Fordítóiroda Maroshévízen a
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
polgármesteri hivatallal szemben.
telefonszámon lehet.
Elérhetőségeink:
Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
0742130010, 0744829149.
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:
KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefonérdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt
számokon.
(számítógépes üzlet)
Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon.
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon lehet.
Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő,
Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük
Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság
utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info
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