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Elnökválasztás a maroshévízi RMDSz-nél
Mielőtt nekilátnánk beszámolónknak, meg kell említenem, hogy Maroshévízen a kommunista diktatúra miatt
(de nemcsak itt) hosszú évtizedekig nem volt demokratikus választás. Az első ilyen választásra 1989. december 23-án
került sor. A régi jegyzökönyvet olvasva megtudjuk, hogy 1989. december 23-án egy szűk és megbízható körben a
helyi értelmiségiek megalapították a Romániai Magyarok Demokratikus Fóruma elnevezésű „pártot” Ez a két napos
„párt” lett az RMDSz helyi szervezete. Ime az alapítók: 1. Rokaly József, 2. Rokaly Emese, 3. Nagy János, 4.
Kolumbán Tihamér, 5. Komán János, 6. Járy Levente, 7. Járy Zsuzsanna, 8. Kalapács József 9. Kalapács Annamária,
10. Campean Gergely, 11. Szabó Zoltán, 12. Németh Jenő, 13. Karácsony István, 14. Karácsony Ibolya, 15. Miklos
Pál. Tehát hosszú évtizedek után ez alkalommal megtörtént az első demokratikus elnök választás is, hisz a
szervezetnek elnöke is kellett, hogy legyen. A tizenöt alapító közül Rokaly József és Kolumbán Tihamér jelöltették
magukat az elnöki tisztségre. Rokaly 14 és Kolumbán 1 szavazatot kapott. December 26-án a helyi RMDSz kibővült:
Balla Árpád, Blénessy Zoltán, Kovács Attila, Kovács Albert, Szvinyuk Mihály, Birman József, Molnár Árpád,
György István urakkal. 1990. január 4-én közgyűlést hirdettek meg, mely gyűlésen célkitűzéseket fogadtak el, a
gyűlésen összesen 254 helyi lakos volt jelen. A szervezet 1991-ben már 1934 tagot számlált.
Most 2017-et írunk és talán az ez évi RMDSz-es elnökválasztás volt a leg
„forróbb”, hisz komoly „kampány” előzte meg egy olyan tisztségért folytatott
küzdelmet, ahol az elnök nem kap bért, de sok a tevékenysége, így sok időt, pénzt
használ fel a sajátjából, sőt a választást megelőzően olyan személyek is fel lettek írva
a küldött listára, akik az elmúlt 4 évben nem voltak rajta. Tehát 2017. június 8-án
helyi elnökválasztásra került sor. Az elnöki tisztségért két személy jelöltette magát:
Bodor Attila Béla, aki az utóbbi években a helyi elnöki tisztséget töltötte be, valamint
Bende Sándor országgyűlési képviselő. A titkos szavazáson 66 küldött kellet volna
jelen legyen, de mindössze 62-en jelentek meg, végeredmény: Bodor Attila Béla 39
szavazatot kapott, míg Bende Sándor 22 szavazatot, egy szavazat érvénytelen volt.
Így az elkövetkező években a maroshévízi RMDSz elnöke Bodor Attila. A napokban
az új elnök úrral beszélgettünk el.
Miért jelöltetted magad a maroshévízi RMDSz elnöki tisztségére, mi a programod?
Mert szeretem ezt a szervezetet és sok lehetőség van ebben a tisztségben, a közösségért dolgozni, legalábbis
az RMDSZ eredményei ezt igazolják. Szükség van erre, szükség van Önökre, hogy végig tudjuk vinni mindazt, amit
szeretnénk megvalósítani. Azért mert az ember csak akkor lehet szabad, ha tiszteletben tartják és megvédik emberi
jogait és alapvető szabadságát, ugyanakkor pedig ő maga is tiszteletben tartja mások jogait és alapvető szabadságát.
Konkrétan: A helyi demokrácia fejlesztése, itt gondolok új pályázatok támogatására és nagyobb pénz abszorbció a
város felé, új beruházók megnyerése. Minél több uniós támogatást kell hozzunk térségünkbe. A helyi hatóságok és a
város polgárai közötti viszony javítása. Online platform létesítése ahhoz, hogy a lakosság könnyebben kapcsolatba
tudjon lépni a helyi hatóságokkal. A bürökrácia csökkentése az egykapus ügyintézés bevezetésével. A korrupció
megelőzését szolgáló módszerek bevezetése a közintézményekben. A vállalkozó kedv növelése és az üzleti környezet
javítása (az engedélyek könnyebb és rövidebb idő alatt való kibocsátása). A turizmus, mint prioritás, figyelembe kell
venni minden helyi látványosságot, mint pedig a megye más turisztikai attrakcióit (Borszék, Gyilkostó stb.). Tartós
városfejlesztés, a város életminőségének javítása, kerékpárutak létesítése, az alternatív közlekedési formák
ösztönzése, főleg a fiatalok csoportjában. Egyik fő problémája városunknak a tömbházak fűtése, amit mindenképpen
rehabilitálni kell a közeljövőben (egy fűtőanyag lerakat létesítése). Az egészségügyben minél jobb feltételeket
teremteni. Új szakképzett egészségügyi káderek vonzása.

Oktatás: A Kemény János Elméleti Líceum kollégiumának felépítése, befejezése. Az új tanügyi rendszerhez való
alkalmazkodás támogatása helyi szinten. Egy sajátos helyi kultúra igény megteremtése, itt gondolok egy színvonalas
kulturális életre. Identitásápolás és magyar tudatfejlesztés. Nagy hangsúlyt fogok fektetni a fiatalok szervezeteivel
való kapcsolatra. Igyekszem informálni az RMDSZ választmányát minden döntéshozatal előtt és képviselni fogom
akaratát. Biztosítani fogom az RMDSZ frakciójának eredményes és hatékony munkáját. Röviden ismertetem az
RMDSZ programot az elkövetkező időszakra: Minority Safepack (a kisebbségi biztonság csomag)- európai eszköz
jogaink védelmében (nagy aláírási akció fog következni). Prioritásaink lesznek a közeljövőben: -A vállalkozó fiatalok
támogatása -A gyermekközpontú anyanyelvű oktatás -A nyelvi jogok alkalmazása és bővítése -A partnerségek
erősítése
Feladatunk: -Kisebbségi jogaink védelme és bővítése -Az erdélyi magyar társadalom szervezése -Minden magyar
egyéni jólétének és boldogságának segítése. És végül mit akarunk: -Házat az országban -Jogainkat az államnak kell
megadnia -Jövőnk és javaink biztonságát a fejlődő és gyarapodó Erdély biztosítja. Széchényi István nem politikus,
hanem államférfinek idézetével szeretném zárni programomat: „Nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak
parancsolni, másokon uralkodni akarni- ahhoz való tulajdon és talentum nélkül.” Köszönöm a beszélgetést és sok
sikert a tervek megvalósításában. Czirják Károly

Elhunyt dr. Jancsó Miklós
Július 17-én elhunyt dr. Jancsó Miklós színész, előadóművész, író,
egyetemi tanár. Több alkalommal is járt Maroshévízen, szerette az itteni
környezetet, a szép tájat. Részt vett az Urmánczy Nándor Napokon, sőt egy
alkalommal a Magyar Napokon megtartott főzőversenyen a zsűri egyik tagja
volt, rövid prózájával szórakoztatta a jelenlevőket. 2016-ban a maroshévízi
kézműves kör diákjainak a házigazdája volt a magyarvistai táborban, ahol
mindvégig a gyerekek között volt, verseket szavalt neki, prózákat adott elő,
történeket mondott. Jancsó Miklós 1946. aug. 12-én születtett Kolozsváron, itt is
érettségizett a Brassai Sámuel Középiskolában 1964-ben. Miután 1968-ban
befejezte tanulmányait, a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti
Akadémián – a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz szerződött mint
színművész. 2001-2003 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alkalmazottjaként megszervezte a
beszédtechnika (ortoépia) oktatást a Babeș–Bolyai Tudományegyetem minden magyar tanszékén. Nyolc könyve
jelent meg, 2008-tól a Román Írószövetség tagja, 1989-től rendszeresen publikál, műfajai: humoreszk, rövid
próza. Színpadi jeleneteit, egyfelvonásosait az erdélyi magyar színpadokon ma is játszodják. Számtalan színpadi
szerepe volt, három filmben szerepelt. Kitüntetései: 1996 "A játék a halállal" című egyfelvonásosa EMKE díjat nyert,
2010-ben Reményik Sándor díjjal tüntetik ki, 2013-ban feleségével együtt az EMKE "Rekita Rozália és Jancsó
Miklós részére" kiemelkedő színművészeti teljesítményükért és az anyanyelvi kultúra népszerűsítésében szerzett
elévülhetetlen érdemeikért Gr. Bánffy Miklós díjat adományozott. Nyugodjon békében. Czirják Károly
U.I: A 2016-os Magyarvistai kézműves tábor diákjai mély fájdalommal búcsúzunak JANCSÓ MIKLÓS
bácsitól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott.

Új könyvek
Nemrég új könyvek kerültek kiadásra. Egy igen fontos könyvet Dénes Géza tanár úr adott ki, melynek címe
„Vágyakozás”. A könyv verseket, adomákat és igaz történetek tartalmaz. Farkas Aladár tanár úrnak is egy újabb
könyve látott napvilágot: „Gyergyószárhegy története és névanyaga” címen. Rokaly József történész, tanár úr pedig
egy újabb történelmi könyvet adott ki, melynek címe: “A rabanbánok és népünk ősemlékezete”, ez utóbbi könyv egy
székely-magyar őstörténeti könyv. A könyvek a szerzőknél megvásárolhatók.

Szabadtéri koncertek
Egyre népszerűbbek lettek a város, falunapi koncertek. Ez érthető is, hisz a lakosság ingyen elmehet egy-egy
ilyen koncertre. Amint már írtam, sajnos Maroshévízen a magyarság nem örvendhet igazi koncerteknek, hisz komoly
együttesek, zenekarok az utóbbi években nem léptek színpadra, így a környékbeli falunapokra kellett látogatnunk.
Ez évben is így volt. Ditróban a Csík zenekar, Remetén a Kormorán és No Sugar, Tusnádon a Balkán Fanatik,
Hooligans, Nagy Feró, Anna and the Barbies, Magna Cum Laude, Skorpió és még hátra vannak a borszéki napok
melyek minden évben kitűnőek voltak. Mi, maroshévíziek csak remélni tudjuk, hogy egyszer a városnapokon befutott
magyar együttesek is fel fognak lépni a színpadon. Siklódi Ildi

Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária Gyergyóremetéről a nagyvilágon
keresztül Magyarországig (4)
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”.
A legnagyobb sikered melyik slágernek köszönhető?
Mint már említettem, a színpadon a rock-pop zenével tudtam kiteljesedni, csak ebben találtam magamra, a
stílusomra igazán és így ebben éreztem a valódi siker lehetőségét is. Továbbá a Jóisten engem egy sok másokétól
teljesen elütő, különböző hanggal áldott meg, de ez bizony átok is volt,
ugyanis az én hangomra nem igazán tudtak dalt írni, aki meg tudott volna,
az tudomást sem vett Nagy Máriáról, tehát az volt a legkézenfekvőbb, hogy
külföldi népszerű slágereket fordítsunk le, mivel abban az időben a
kommunista elvekkel szöges ellentétben állt az angol nyelvű előadás, de a
születésileg rekedtes hangom is, ami „túl nyugatias” volt, így minden
stúdíófelvételen ki kellet „köszörülni EGYENESRE” - ahogy mondták.
Áldja meg az Isten Bonnie Tylert az akkoriban megjelent IT'S A
HEARTACHE slágerért, ami úgy passzolt a hangomhoz, mintha „rá
szabták volna”, és én őrületesen beleszerettem ebbe a dalba. Nemsokára
román szöveget írt rá George Oprea (Vis de noapte), magyar szöveget
pedig Józsa Erika (EGY KIS JÁTÉK). Ez utóbbi fel is került a
kislemezemre, ami Boros Zoltán és az ELECTRECORD lemezkiadó
jóvoltából jelent meg. Ez garantálta a sikert: közvetítették a kolozsvári, a
vásárhelyi és bukaresti rádió magyar és román nyelvű adásaiban, és
rengeteg tévés felvétel is készült.
Miért mondták Romániában, hogy te vagy Románia Bonnie Tylere, a hangod miatt?
Valószínűleg mert hasonló a hangunk, mindkettőnké kicsit rekedtes, meg hát a zenei stílusa is a kedvencem,
tehát minden adott a hasonlítgatáshoz, ami nem zavar, akár megtiszteltetésként is értelmezhetném, de inkább azt
szeretném, ha végre Nagy Mária lehetnék. Ezért ma is vitatom, hogy Románia B Tylere lennék, mert egy előadó
számára nem létezik nagyobb rémálom, mint ha valaki másnak az árnyékában tengődik, de – sajnos – a nekem írt,
SAJÁT dalok hiányában nem is születhetett meg a „NAGY MÁRIA stílus”, hanem csak a „NAGY MÁRIA-hang”,
ami az enyém, és maradjon is az enyém, ne legyen a Bonnié, mert van neki elég.

A 70-80-as években kb. hány fellépésed volt?
No, erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, nem is tudok, hiszen senki nem
tartotta számon. Számomra akkor nem ez volt a fontos, meg hát olyan sok volt a
fellépés, hogy inkább az érdekelt: mikor tudok pihenni, de a mókuskerékből már nehéz
kilépni, és nem is tanácsos, mert szomorú sors vár arra az énekesre, akinek sok a
szabadideje. Arra emlékszem, hogy a teljes évem be volt táblázva, főleg amikor még a
Cenaclul Flacara tagja voltam. Románia minden egyes kisebb és nagyobb városában
felléptem. A Cenclul után meg voltak a turnék, és amikor éppen nem, akkor a
CONSTANTIN TANASE Színházban léptem föl. Nyáron a tengerparton koncerteztünk
az akkori legnagyobb, legismertebb hazai sztárokkal, télen pedig az országban
keresztül-kosul. Valójában cask az éveket lehet számolni, éspedig az 1976-tól 1984-ig
terjedőeket, ugyanis 1984-ben elhagytam az országot és attól kezdve külföldön
énekeltem.
Az RTV magyar adásában is voltak fellépéseid, milyen volt a viszonyod a szerkesztőkkel?
HÚÚÚÚ…a TVR Magyar adásában fellépni, filmezni, a dalokat fölvenni egy igazi hangstúdióban....JÉZUSOOOOM.
Szakmai szempontból szerintem ez volt az életem egyik legboldogabb fejezete. Egyszerűen lenyűgöző volt
belekóstolni a tévé, a SHOWBIZ világába. Mivel Csíkszeredában 1976-ban megnyertük a SCANTEIA
TINERETULUI újság díját, automatikusan bekerültünk a TVR és a Rádió magyar adásának műsoraiba. Boros Zoltán
fedezett föl engem, és Ő is volt az akkori magyar adás zenei szerkesztője, tehát az ő kezei között biztonságban
érezhettem magam, hiszen úgymond a GYEREKE voltam. Az egész szerkesztőség egy kis közösség, de nagyon
összetartó NAGY CSALÁD volt a TVR székházának 9. emeletén. Ó, Istenem, mennyire hiányzik az az időszak..
annyira boldog voltam, hiszen a célom megvalósítása már csak egy karnyújtásnyira volt. Nagyon sok műsorban
szerepeltünk, de sajnos, az ezekről készült felvételek legnagyobb része elveszett, amikor 1986-ban megszüntették a
magyar adást, így még nosztalgiázni sem tudok „rendesen”. Csak töredéke maradt meg annak a kiváló munkának amit
Boros Zoltán végzett. Ide értem többek között a híres, nagy sikernek örvendő műsor, a ZENÉS KARAVÁN anyagait
is, amit szintén ő szerkesztett. (folytatjuk).

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 31. rész
A csíkmadarasi római katolikus templom helyén a 15.
században már állt egy templom s annak a bejáratát szegélyező
feliratos kőkeretet építették be a mostaniba a sekrestyéhez.
2012-ben tekintettük meg Szakács Gáborral az írásemléket,
melynek hossza: 44 cm. Egyúttal köszönjük Balázs Dénes
plébános szíves tájékoztatását. Véleményem szerint a jelek három
betűrendszerhez is tartozhatnak: I: Székely-magyar rovásírás: 1:É,
2:F, 3:KvagyR 4: LYvagy mandorla (mandula alakú jel), 5:V,
II. Görög írás: 1: elfordított Omega.2: O 3:Z (zeta) vagy NÜ.
4:mandorla vagyO. 5:SZ (szigma)vagy MÜ.
III. Germán, skandináv runák: ezeket kizárhatjuk, mert kevesebb jel egyezés van, mint a székely rovással vagy a
görög betűkkel. Ajtókeret bal oldalán: Hold és Nap jelkép, vagy Hold és csillag. A Nap vagy csillag a rovás ezres
szám jele is lehet. Fölöttük a mandorla, melyen lehet egy rovás Í, I betű és a görög T (Tau kereszt). A keret jobb
oldalába egy nagyobb mandorlát véstek, szintén a rovás Í, I
vagy a Tau kereszttel. A székely-magyar jelek jogosultságát a
székely jelképek, a Nap (csillag) és Hold ábrázolása bizonyítja.
Vegyes székely és görög szöveget, jelképeket gyanítok. A keret
felső részén az öt jel olyan szavak kezdőbetűi, melyek magyarul
és görögül is értelmezhetőek. Ezt a régi alkotók tudatosan
készítették így. Szöveges megfejtést adni csak erős feltételezés
szintjén lehetne. Talán a régi templom építési irataiban
rábukkanhatunk, hogy mely magyar és görög szavak tartoznak a
kőkereten lévő kezdőbetűkhöz. Friedrich Klára - Rajz: Barta József - Fénykép: Gondos Béla

Pályázatfigyelő
Románia Tanügyminisztériuma: ROSE projekt-70 000 Euro (315 903 lej)
A Kemény János Elméleti Líceum a projekt startja utáni második szakaszban kapott lehetőséget a pályázásra.
A pályázat 4 tanévre szól és július 17-ig kellett letenni. Célja: a XII.osztály elvégzése minden líceumba iratkozott
tanulónak, sikeres érettségi biztosítása és megfelelő felvételi tájékoztatás után, a tanulmányok továbbfolytatása
különböző egyetemi képzéseken. 3 nagy kategórában lehetett tevékenységi javaslatokat tenni.
Az első kategóriába a pedagógiai, támogatási tevékenységek tartoznak, azaz a megsegítő órák, a
konszultációk, különböző témakörű csoportterápiák és pályaorientációs felkészítők. A második kategóriát az iskolán
kívüli tevékenységek képezik: szakkörök működtetése, sporttevékenységek, szaktáborok, egyetemi központok
látogatása, kirándulások, versenyek. A harmadik kategória az iskola felszereltségének bővítését szolgálja. A
benyújtott pályázatra ősszel kap iskolánk eredményt. Iskolánk szaktanárai benyújtották javaslataikat, amit a
pályázatért felelős csapat összesített. Reméljük ez a pályázat hasznos lesz diákjaink számára és javítani fog az
érettségi vizsgán elért eredményeken.(Projektcsapat: Deme Gabriella, Kacsó Csilla, Jári Mária, Rabya Edith)
Bethlen Gábor Alap: Kabinetrendszer kiépítése -3 600 000 Ft (53 169,87 lej)
A Kemény János Elméleti Líceum nevében 2016 decemberében egyéni kérelmet fogalmaztunk meg a
Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársághoz. Ez a kérelem a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
szervezetéhez került ügyintézésre. A minőségi oktatás biztosítása érdekében kabinetrendszer bevezetését
kezdeményezzük a 2017/2018-as tanévben. Az informatika, fizika, matematika, földrajz, történelem, vallás és
művészetek, idegen nyelv, magyar szakkabinetek felszerelésével dolgozunk jelenleg. A didaktikai eszközök mellett
interaktív tábla, nagy olvasói asztal, SMART tévék és laptopok gazdagítják iskolánkat. A pályázat lebonyolításának
törvényes keretét az Alma Mater Kemény János Egyesület biztosítja. A megvalósítási időszak 2017. június 1 és
december 30 között zajlik. (Program felelős: Deme Gabriella) 200.000 Ft-os értékben történelmi térképeket kapott
iskolánk a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézettől június 6-án a pályázat kiegészítéseként. A térképek
szállítását és átadását a dr. Urmánczy Nándor Egyesület vállalta fel.
Bethlen Gábor Alap: A diákok biztonságáért videokamerás rendszer bevezetése- 600 000 Ft (8 894 lej)
A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottsága nevében letett pályázat fő célkitűzése videokamerás rendszer
bevezetése az iskola folyósóján és udvarán. A munkálatokat augusztus végén, szeptember elején a csíkszeredai SC
Security Systems SRL cég végzi. 5 külső kamera, 8 beltéri kamera és 3 vizsgatermi kamera kerül felszerelésre. Ezzel
megoldódik a vizsgatermekre kért, rendőrség által jóváhagyott, videokamerás rendszer biztosítása az országos
felmérés és az érettségi vizsgaidőszakra, illetve a pályázat révén a diákok biztonságáért fontos lépéseket tettünk meg.
(Pályázati felelős: Deme Gabriella)
Bethlen Gábor Alap: „Induljunk hát útra, magos Déva várra” – 350 000 Ft (5 188 lej)
A kirándulás fő célja: Erdély nevezetességeinek, természeti, kulturális, történelmi értékeinek megismerése 2 nap
alatt: A Gyulafehérvári vár és várrom (997-ben már létezett), Batthyaneum könyvtár (1798-ban alakult, 1700 kézirat,
600 ősnyomtatvány, 19000 történelmi dokumentum stb.), Szent Mihály Székesegyház (több erdélyi fejedelem és
püspök sírhelye), Magna Kúria Múzeum (Bethlen Gábor reneszánsz "nagy udvarháza"), Dévai Ferences Rendház
(találkozás Böjte Csaba testvérrel, iskolánkban működő otthon megalapítója), Déva vár (Kőműves Kelemen ballada
helyszíne), Tordai Hasadék (Erdély leglátványosabbtermészeti szépsége), Tordai sóbánya (turisztikai látványosság),
Torockó (gazdag népviselete, hímzések, bútorfestés, Székelykő). Ugyanakkor célunk, a tárgyi okulás mellett, a
nemzeti érzés fejlesztése, a nemzeti önismeret és egészséges nemzeti tudat kialakítása.(Pályázati felelős: Séra Ilona)

Bethlen Gábor Alap: „Csillagszem a hagyományőrzés útján” – 600000 Ft (8 894 lej)
A pályázati támogatással szeretnénk népszerűsíteni a Csillagszem néptánccsoportot, szeretnénk több
lehetőséget biztosítani gyerekeinknek, hogy méltón, megfelelő népviseletben képviseljék magyar iskolánkat, magyar
hagyományainkat. Ezért fényképezőgépet, karakter cipőket, kisfiúknak székelyruhát vásárolunk a megpályázott
összegből. Ezenkívül a támogatás az Örökségünk a tánc című Néptánc találkozó megvalósítását is biztosítaná
november folyamán. Ezt egész naposra terveztük: délelőtt ismerkedés, bemutatkozás, táncrendek bemutatása egy
hagyományos táncház keretén belül, délután fellépés a város kultúrházában. A kapott támogatás magába foglalja a
vendég néptánccsoportok utazási költségeit, egy ebédet, a zenészek díját.(Pályázati felelős: Séra Ilona)
Communitas Alapítvány: Sulirádió felújítása- 500 lej
Iskolánk Diáktanácsa a Kemény János Alapítvány által pályázott a tavaszi kiíráson. A megítélt összegből
sikerült hangfalakat vásárolni, hogy a sulirádió újraindulhasson. (Pályázati felelős: Sajgó István, ügyintéző Veress
Áron, X. osztályos tanuló.)

Maroshévízi adomák (30). Dénes Géza rovata
Cacula, a hordár
Az ötvenes, hatvanas években Borszékre özönlöttek a fürdővendégek, sokan szakszervezeti üdülő jeggyel.
Hévízen leszálltak a vonatról és innen busszal utaztak tovább Borszékre. Akik a délutáni vagy esti órákban érkeztek
Hévízre, Hévízen aludtak a fogadóházban, amely a Dusa Valer féle házban volt. Ez a mostani Harmopan pékség
melletti felújított épület. Itt tevékenykedett, Vencser néni, Balázs barátom édesanyja. Az állomástól a fogadó házig a
csomagokat rendszerint Cacula és társai hordták 1 lej ellenében. Egyszer az történt, hogy egy nő nagy bőröndöt
akasztott Caculára. Vitte – vitte, de alig bírta. Megérkeztek a fogadóházhoz és a nő kérdi: „Mennyit fizetek? –Hát ez a
bőrönd nagyon nehéz volt ezért 2 lejt fizessen asszonyom. – De hát 1 lejben egyeztünk meg. – Jó nagysága, ha nem
fizet a bőröndjét bedobom a Maros hídról a Marosba. A nő megijedtet és azonnal fizetett.
Az autóbuszok 20-25 személyesek voltak, létrán kellet felvinni a csomagokat a buszok tetejére. 50 bani-ért
tették fel a csomagokat, majd lekötözték. Itt is Cacula működött egy-két társával. A keresett pénzt jól elitták a Maros
parti talponállóban.

Telefon ajándékba
Körülbelül 10 évvel ezelőtt telefont vettem ajándékba egy betegemnek, ma kérdezem miért? Miért vettem az
én pénzemen ajándékot a néger betegem gyerekeinak és neki is, húsvétra? Nem volt szükségük rá, nem voltak
szegények, nem várták el, nem származott java belőle senkinek, nem dícsért meg senki, ők is csak csodálkoztak. Nem
nagy értékek voltak, kedves játékokat, díszeket vettem a lányoknak, nagyocskák voltak már. A feleség ritkán volt
otthon amikor vizsgálni mentem a beteget, mert dolgozni volt. A paciensem pincér volt, most beteg-szabadságon volt
mert diabeteszes sebek keletkeztek a lábain, mivel sokat kellett állnia a munkahelyén, nem diétázott, nem vette be a
gyógyszereit és nem ellenőrizte a cukor-szintjét, pedig volt glucométere. Sokszor olyan magas lett a cukor szintje,
hogy a kórházban kötött ki. Érzéktelenek voltak a lábai, jöttek a sebek, amputáció, bőrátültetés, szenvedés, hatvan
éves sem volt. Nem használt drogokat, nem ivott, nem cigaretázott, de mind rosszabb és rosszabb lett az állapota.
Kövér ember volt, nem voltak kimondottan feketék, már sok fehér volt a vonalba keverve. Nem voltak túl
unintelligensek. A feleség meg kellett tanulja, hogyan adja be az intravénás antibiotikumot az embernek, és a
kötözéseket is. Meg is tanulta, de valamit mindig elslendriánkodtak és akkor a nővér kellett kimenjen a kezelést
csinálni. A sebészeti-nővérnek nem volt szabad az intravénás kezelést csinálni, de a hozzátartozó be volt tanítva, hogy
a biztosítás ne fizessen sokat. Vettem egy hordozható telefont a paciensemnek, mivel azt vettem észre hogy nehezen
tudott oda gyalogolni a telefonhoz, amikor hívják, vagy hívom hogy jövök. Valahogy nem várta el, nem volt
meghatódva, nem köszönte, nem is akarta elfogadni. Mindig nagy felfrdulás volt a házban. Nem felejtem a reggeli
pállott szagokat, vetetlen ágyakat, rendetlenséget, a gyermekek iskolában voltak. A konyhában a reggeli, ebéd,
vacsora minden egyszerre jelen volt, a fürdőszoba rendetlen és piszkos volt. Ruhák szanaszét, és mégsem volt
földigérő mocsok. Két év múlva nem követtem ezt a beteget, átadtam valaki másnak. Dr Kovács Gabriella.

Aranymondások (35)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük
A változatosság kedvéért most néhány "tanári aranymondást" közlünk
1. Amikor én diák voltam, tiszteltük tanárainkat! Nekünk még volt kitől tanulni!
2. Egyszerre csak egy ember vitatkozzon!
3. Csend legyen, mert olyant mondok, hogy dolgozat lesz belőle!
4. A fáraó a múmia alapanyaga.
5. A statisztika olyan mint a bikini. Csak gondolatokat ébreszt.
6. Ha nem tudod megjegyezni, akkor tanuld meg!
7. Előre beírhatom az egyest, vagy kínlódsz tíz percet a tábla előtt?
8. Akik nincsenek itt, azok betegek, vagy arra számítottak, hogy én leszek beteg?
9. Gyere, ülj ide a tábla elé! Igaz sok a krétapor, legalább ragad rád valami!
10. A múlt órán hiányoztál Karcsi fiam, tudsz róla?
11. A disznónak is két oldala van, mégsem egyenlet.
12. Hát te mit csinálsz? Írsz a táblára, vagy díszíted?
13. Nem tetszek nektek? Pedig legalább olyan szép vagyok, mint amilyen okosak ti!

Rólunk, magyarokról írták (14)
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 kereszteshadjárat 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."

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használtruha
üzletében. Megtalál bennünket a központba,
a Maros híd mellett.
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
A maroshévízi római katolikus egyház temetőpásztort keres, vagy esetleg kiadná bérbe a
temetőpásztori lakrészt. Érdeklődni a 0743371688-as telefonszámon lehet
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallalszemben.Elérhetőségeink:
0742130010, 0744829149.
Geröserv Plus Constructii kft. zsalu ácsot és vasbetonszerelőt alkalmaz brassói
munkapontra. Szállás és szállítás biztosítva, bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni
György Endre 0752589797
Eladó, Maroshévízen 9 ha. beerdősített legelő és 88 ár szántóföld Kelemenpatak negyedbe. Érdeklődni a 0749568650 telefonszámon
KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Sport
utca B.I.2 szám alatt (számítógépes üzlet)
Eladó két szobás lakás Maroshévízen, a Murelor utca 30-as számon, közel a
központhoz. Érdeklődni lehet a: 0757845597 vagy a 0746872805-ös
telefonszámokon.
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes
C/1/8. (Maroshévíz)
Eladó jó állapotban levő, 2011-es gyártású Gilera robogó. Irányár 1200 euró és 1600 kilométert tett meg. Érdeklődni a
0744842807-es telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta. Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.
Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a 0744693028-as telefonszámon.
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek javítását
vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028, 0743507482 telefonszámokon
lehet.
Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor (Maroshévíz). Érdeklődni a
0747602088-es telefonszámon.
Eladó két szobás tömbházlakás az Állomás út, B tömbház, 2-es
lépcsőház, 4-es lakrész. 0721332708
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.
Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a 0747602088es telefonszámon
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen építkezési munkát
vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os telefonszámon lehet.
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Mihály, Izabella vendéglo, Németh evente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth
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