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Maroshévízi séták 
 Mindig is szerettem az esti sétákat. Miután 

hazaköltöztem szülővárosomba, majdnem minden este 

alvás előtt egy sétára mentem. Ilyenkor más és más 

település részt vettem célul. Sajnos a civilizáció messze 

van még tőlünk, hisz utcáink porosak, mocskosak, 

szemetesek. De az emberekkel is baj van, hisz nem 

egyszer fiatalok dobtak le papírt vagy szivar csikket a 

földre, ha megszólítottam őket, hogy ez nem jó dolog 

bambán bámultak rám, hogy nekem mi közöm ehhez.  

 Ez évben is főleg a nagy hőség utáni esti 

sétáknak adtam magam. Sajnos sok esetben nagyon 

erősen zajongó fiatalokra is találtam, de olyan 

embercsoportokra is, akik valósággal elzárták a járdát 

úgy, hogy nagy ívben ki kellett kerülnünk őket, de 

nemcsak a rossz bűzük miatt, hanem ők egy valóságos 

barikádot alkottak a járdákon. Ami még furcsa lett ez 

évtől, hogy egyes bárosok oly nagy felületet foglaltak 

el a járdából, hogy két ember egymás mellett alig fér el. 

De mindezért a sétákat nem hagyom ki, hisz igen 

fontosak az egészséges életmódnak. Siklódi Ildi 

 

 

Tábor migránsoknak 
 Nemrég híradót néztem egyik magyarországi 

televízió csatornán, mikor bejelentették, hogy a Balaton 

partján nyári táborokat szerveznek a népvándorlás 

alkalmával bejött muszlimoknak. Ez a hír kissé 

megdöbbentett, hisz minek kel nekik nyári tábort 

szervezni, nem eléggé felbolygatták a keresztény 

kontinensünket még nyári tábor is kell nekik. Amint a 

híradásból megtudhattuk, az angol nevű magyarországi 

egyesület 1-2 hetes ingyenes táborokat fog szervezni 

több településen, a Balaton partján a betolakodóknak. 

Ez nagyon furcsa, hogy a törvénytelenül bejött, más 

civilizációból származó, más vallású embereknek nyári 

tábort is szerveznek. Amint láthattuk, hallhattuk ezek 

5-10 ezer eurót adnak, hogy a keresztény Európába 

jöjjenek, kezükben olyan maroktelefon, amelyről 

sokunk csak álmodozni tud és nekik ingyenes a tábor. 

Vajon a szervezők miért a táborokat nem a 

magyarországi, erdélyi, kárpátaljai, újvidéki keresztény 

rászoruló családoknak szervezik miért a 

betolakodóknak?! Czirják Károly 

 

 

 

Ezer év Erdélyben, száz év Romániában 
 2018-tól Ezer év Erdélyben, száz év Romániában címen egy program fog elindulni, amely jó, de ezzel 

a történelemhamisítóknak adunk igazat, hiszen mi, magyarok itt őshonosak vagyunk, ezt számtalan dokumentum, 

történelemkönyv bizonyítja. És még nem is beszéltünk ősi írásunkról, a rovásírásról, amely a világ egyik 

legrégebbi írása és Nagy Magyarország szerte is sok helyen még most is megtalálhatóak. Ha ezzel a címmel lesz 

a program, akkor Atila királyunk idejét hova tesszük, hisz ők is itt laktak, itt éltek, előtte pedig Roga királyunk is, 

Hargita királyunk is itt élt és Árpád csapatával amikor visszatért, kik is fogadták őket…. az itt lakó magyar 

testvérek. Ezzel az ezer évvel a finnugorista hamisítóknak adunk igazat és a száz év sem fedi a teljes valóságot, 

hisz 1918. december 1-i gyűlésen egy pár ezer román, az Erdélyben lakó magyarok, szászok nélkül döntött az 

egyesítésről és ezen belül az autonóm területek létrehozásáról és ez a gyűlés is a magyar nemzetáruló Károlyi 

Mihálynak és bandájának „köszönhető”, de az igazi száz év csak két év múlva lesz, hisz 1918. december 1-től 

1920. június 4-ig Erdélyország megszállott területként volt nyilvántartva és az utóbbi dátumon a trianoni 

diktátum adta hivatalosan Erdélyt a Román királyságnak. Szerintem sokkal helyesebb lenne a program 

elnevezése, ha így szólna „Több ezer év Erdélyben, kilencvennyolc év Romániában”. Czirják Károly 

 

 



 

 
 

Nyári tábori élmény 

 
Gyergyószentmiklóson augusztus 10-13 között volt megtartva egy nemzetközi vezetőképző tábor, melyen 

részvettek a budapesti 15. kerületi GYIÖK tagjai és a rákospalotai REAC focicsapat, csíkszeredai, 

gyergyószentmiklósi és maroshévízi diákok.  

Első nap a borszéki ásványvíztöltődét látogattuk meg, ahol láthattuk, hogyan kerül a borszéki víz a palackba. 

Ezt követően a helyi kultúrházban Farkas Aladár mesélt a helység történetéről. Ebéd után a helyi idegenvezető 

körbevezetett a forrásokhoz, ahol megkóstolhattuk a föld mélyéből feltörő ásványvizeket, majd a Tündérkertet 

csodálhattuk meg. Délután a maroshévízi Bánffy fürdőbe vezetett utunk, ahol kellemesen lubickolhattunk a nagy 

hőségben. Este az Őzike vendéglőben vacsoráztunk, itt megcsodálhattuk a vadászházat. Késő este visszamentünk a 

gyergyószentmiklósi Korona panzióba, ahol jobban megismerkedhettünk a táboron résztvevő fiatalokkal.  

Másnap korán reggel a gyergyóremetei polgármester, Laczkó Albert Elemér tartott egy bemutatót a 

településről, majd a csokigyárba vezetett utunk, ahol megkóstolhattuk a híres remetei házicsokit és a piacon még meg 

nem jelent finom csokiterméket is. Ugyanakkor meglátogattuk a gyergyói kórházat, ahol körbevezettek a különböző 

osztályokon. Innen a helyi pékségbe mentünk, itt a helyi vezető bemutatta a péktermékek készítését. Szombaton egy 3 

órás tanfolyamon vehettünk részt, Dániel Botond vezetésével megtanulhattuk az önéletrajzírást és különböző 

csapatépítő játékokon vettünk részt. Ezt követően a gyergyói focikupán vettünk részt, ahol szurkolhattunk a 

Maroshévíz-Budapest meccsen, sajnos a hévíziek 2 góllal maradtak alább. Délután újból pályázatírást tanulhattunk, 

majd pihenésképpen szórakoztató és csapatépítő játékokon vettünk részt.  

Vasárnap reggel az örmény katolikus templomban hallgattuk a szentmisét és Gál Hunor plébános úr megható 

beszédét. Miközben folytattuk a szombaton abbamaradt pályázatírás tanulását, a REAC focicsapat a döntőben 

kikapott 2-0-ra a Gyergyószentmiklósi Jövő focicsapattól. Ebéd után a gyergyói diákok rendezésével portyázni 

mentünk a városba, ahol különböző tárgyakat kellett begyűjtenünk és kérdésekre kellett válaszolnunk. Ez a játék is 

segített jobban megismerni csapattársainkat. Annyira szoros barátság alakult ki köztünk e pár nap alatt, hogy 

búcsúzáskor könnyes szemekkel váltunk el egymástól. Számomra nagy lehetőség volt ez a tábor, hisz sok hasznos 

dolgot tanulhattam és nagyon kedves, vendégszerető emberekkel találkozhattam. Remélem jövőben is részt vehetek 

ebben a táborban és köszönöm a vezetőknek, hogy csodálatossá tették ezt a pár napot számunkra. Kőműves Regina 

 

Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária Gyergyóremetéről a nagyvilágon 

keresztül Magyarországig (5) 
 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”.  

 

Külföldi koncertek? Az első külföldi turném 1983 nyarán kezdődött. Esténként 

felléptem a bukaresti Constantin Tanase színházban és az igazgató engem is 

beválogatott az egyiptomi előadássorozatra készülő művészek közé. Egy hónapra 

szóló szerződést írtunk alá a kairói AL GALA színházzal, amit a nagy sikernek 

köszönhetően meghosszabbítottak még egy hónappal. Itt neves hazai színészekkel, 

énekesekkel, balettkarral léptem föl. A teljes műsort Cornel Patrichi koreográfus 

állította össze. Az előadásokat több impresszárió is megnézte és, aki ígéretesnek tűnt 

számukra, annak szerződést ajánlottak és segítettek is visszatérni, mert akkor a 

kiutazáshoz szükséges vízum úgymond leányálom volt. Kairóból való hazatérésem 

után egy görög impresszárió küldött névre szóló szerződést ’83 novemberében és 

amíg a biztonságiak ÁTVILÁGÍTOTTAK és „felkészítettek” a külföldi életre, már 

1984. január közepén jártunk, így majdnem elveszítettem a szerződésemet, de 

szerencsémre megvárt az együttes. Így kezdődött a karrierem külföldi  



 

 
 

szakasza, és folytatódott egészen 1997-iig...sajnos... Azért sajnos, mert én csak maximum 2 hónappal számoltam, 

hiszen a kiutazásom előtt Vasile Sirli, az ELECTRECORD lemezkiadó akkori igazgatója behívatott, és 

megállapodtunk egy magyar és román nyelvű, vagyis dupla nagylemez kiadásáról, ami a „NAGY MÁRIA-stílus” 

megszületésének nagy lehetősége lett volna. Legalább két zeneszerző is vállalta a dalok megírását, köztük Petre 

Magdin, az akkori egyik legnagyobb, legtehetségesebb rock zeneszerző, Dida Dragan énekesnő férje. Vele már 

dolgoztam a 80-as évek elején, és írt is nekem három sikeres dalt. Sajnos, a romániai helyzet nem úgy alakult, ahogy 

szerettük volna, így a visszatérésem és a lemezkiadás is elmaradt... immár végérvényesen. A zenei élet terén 1985 

után évről-évre egyre romlottak a szórakozási és szórakoztatási és ebből adódóan a megélhetési lehetőségek is (az 

életminőség mellett). Csak egy példát említek: a tévéadás napi 2 órára zsugorodott és annak is jó része Ceausescuról 

szólt; este 10 órától nem volt villanyáram, így már 9-kor bezártak vendéglők, színházak, nem beszélve arról, hogy 

megszűnt minden magyar nyelvű tévé- és rádióadás. Mindez a művészek számára felért a kivégzéssel. Nem volt más 

választásom, mint belevetni magam a külföldi turnékba (Egyiptom, Jemen, Marokkó stb.), és azokat folytatni egészen 

1997-ig, amikor úgy döntöttem: végleg leteszem a mikrofont. Férjhez mentem egy dán állampolgárhoz, megszültem 

egyetlen gyermekem, Júliát, akit életem legszebb teljesítményének tartok. Ahogy mondják: minden rosszban van 

valami jó, tehát nem panaszkodom amiatt, hogy karrierem, sikereim csúcsán szakadt félbe a hazai pályafutásom, mert 

sikerült anyagilag bebiztosítanom a jövőmet, így most már nem kell a megélhetésért fellépnem, és megengedhetem 

magamnak, hogy csak „örömzenélést” vállalok. A külföldi turnék során nagyon sok világhírű emberrel találkoztam, 

vagy felléptem jelenlétükben. Például Omar Shariff-el Kairóban találkoztam, Károly hercegnek Casablancában 

énekeltem a British week alkalmából, ugyanott felbukkant egyik fellépésünk során Sting és Bruce Springsteen is, akik 

videóklipet indultak forgatni Marrakech-be. Richard Dreyfuss amerikai színésszel személyesen is beszélgettem, és 

még sorolhatnám.   

Mi volt az oka, hogy elmentél a szülőföldedről és miért pont Magyarországot választottad?  Ahogy már előbb 

említettem, az 1984-től kezdve kialakuló siralmas helyzet miatt hagytam el az országot és sajnos 1989-ig esélyem sem 

volt a megélhetésre turnék, TV-műsorok hiányában. A rendszerváltás után hazalátogattam, de sajnos akkor sem volt 

biztató a helyzet: egy pár tévés fellépésen kívül semmi nem történt, hiszen akikkel én anno dolgoztam, vagy elhagyták 

az országot, vagy távoztak az élők sorából, vagy őrületesen megváltoztak. Valószínűleg a nagy szabadság megártott 

nekik. A koncertszervezőm elhagyta az országot és a legnagyobb „tévéguru”, Tudor Vornicu, aki a legfontosabb 

támogatóm volt, sajnos, meghalt. Az éppen jelentkező fiatal nagyon más, merész zenei stílussal, öltözködéssel 

borzolta a kedélyeket, feszegette a határokat, és így kialakult az a meggyőződésem, hogy én már nem rúghatok 

labdába, pedig – mint később kiderült - bizony rúghattam volna, éspedig mekkorát. De már nem rágódom a múlton, 

csak még kihozok magamból, amit tudok. Elég ígéretesnek tűnik a második visszatérésem, amit a média egyenesen 

SZENZÁCIÓ-nak könyvel el. Miért pont Magyarországot választottam? Igazából soha nem gondolkodtam azon, hogy 

hol fogok letelepedni, hiszen annyira bizonytalan volt akkor nemcsak a jövőm, hanem még a jelenem is. Csak úgy 

röpködtem egyik országból a másikba, szerződésről szerződésre váltottam. Aztán 1994-ben Teri nővérem a 

családjával kitelepedett Magyarországra, pontosabban Gárdonyba, a VELENCEI TÓ mellett lévő kis turisztikai 

városba. Én 1995-ben Marokkóban dolgoztam, nyáron meglátogattam őket. Megtetszett a város és nem messze a 

házuktól - egyfajta „befektetésként” – vettem egy telket, de nem letelepedés céljából. Teltek az évek, én meg minden 

hónapban valamit vettem a telekhez: téglát, faanyagot stb., míg azon kaptam magam, hogy JÉÉÉÉ..házat építettem. 

Lassan az otthoni karrierről is lemondtam, megszületett a lányom Júlia, így a családot választottam. És ha már 

megvolt a házam, akkor elkezdtem a legális letelepedés folyamatát. Tehát így választottam Magyarországot. Később 

kihoztam édesanyámat, Magdi húgomat a családjával és így lett kerek az élet. Mind itt élünk Gárdonyban 200 méteres 

körzetben. (folytatjuk) 

 

Maroshévízi adomák (31). Dénes Géza rovata 
Prüccs és a nagyidő 

 

 15-16 éves gyerek jött hozzánk, vendégségbe Aradról. Prüccsnek becézték. Egy nyári reggel kimentünk a 

Nagy Magyarosra ahol egy néhány rend fű várt minket forgatásra, szárításra. Délfelé járhatott, amikor hallottuk, hogy 

az Öreghegy felöl villámlik, dörög. Hirtelen nagy szél kerekedett és egy pár perc múlva már fölöttünk is megindult az 

égi háború. Prüccs sosem volt hegyvidéken, ilyent még nem élt át. Félt, remegett. Mi bátorítottuk. Ami ruhánk volt 

felvettük, de így is nagyon eláztunk. Hirtelen a felhőket elfújta a szél, kisütött a nap, barátunk megnyugodott, már 

nem félt. Haza érkezésekor elmesélte szüleinek, hogy miben volt része Maroshévízen.  

 



 

 

Bernecebaráti képzőművészeti tábor 
A nap, amelyet mindegyikünk nagyon várt, végre elérkezett. Szembesülhettünk az új megpróbáltatással: 

elindulhattunk Bernecebaráti fele. Egy hosszú utazás után érkeztünk meg Budapest XV. kerületébe, ahol első este 

elszállásoltak bennünket. Itt még a kis csapat nem volt összerázódva, de az idő 

elteltével ez változott. Hétfő reggel elindultunk a tábor helyszínére, a "kastélyhoz" - 

a Szokoly kúriához -, ami később az otthonunkká vált. A tábori élet első napját 

ismerkedő játékokkal kezdtük, és mindenki megtalálta a kis csapatát az ifik 

segítségével. A keddi nap reggeli felfrissülésél indult, és először próbálhattuk ki 

ügyességünket a kézműves szekciókban. A délelőtt hamar eltelt, és újabb 

technikákat sajátíthattunk el. Az este játékokkal kezdődött, és mindegyikünk arra 

törekedett, hogy minél jobban teljesítsen. Ezek után a pót-vacsora, az esti énekelés 

és a takarodó 

eljövetelével lezárult egy újabb izgalmas nap. 

Gyönyörű álomból felkelve egy újabb nap elé 

néztünk, ami már a megszokott tempóban zajlott. 

Emlékezetünkben megmaradt a reggeli ébresztés: 

"Jóóó reggelt, reggeli tornaaa!" és az elfelejthetetlen 

"Héhóó!-Hahóó!" kiáltásunk, ami naponta 

elhangzott. Lassan megszokottá vált a szekciókban 

való részvétel és a tudat, hogy egy új közösség tagjai 

lehetünk. Igazi meglepetés volt számunkra az ottani 

oktatók és önkéntesek, a személyzet leírhatatlan 

kedvessége. Mindenki megtalálta a számára 

megfelelő tevékenységet, így senki sem maradt kirekesztve. A szombat esti tábortűz felejthetetlen, igazi élmény volt 

mindannyiunk számára. Számunkra az egész egy felejthetetlen élmény volt, így a kis csapat hálásan köszöni a 

meghívást és türelmetlenül várja az újabb találkozást. Ugyanakkor sok köszönettel tartozunk kísérőinknek, Tifrea 

Andrea és Rabya Edith tanárnőknek is, akik egy hétig második szüleinkké váltak. Boldogan meséljük ismerőseinknek 

és barátainknak ezt a csodálatos élményt, melynek részesei lehettünk.  Vasárnap, a nyílt nap alkalmából a dráma 

előadásunkon vehettek részt a kedves meghívottak, akik között jelen volt a XV. kerület polgármestere, Hajdu László, 

alpolgármestere, Németh Angéla és a polgármester kabinetvezetője, Tajti Réka is. Sajnos, az idő észrevétlenül 

elszállt, és csak hétfőn reggel vettük észre, hogy nemsokára mindennek vége. Arcainkról, a mosoly lassan tűnt el, 

viszont vigasztalt a tény, hogy újabb barátokat szereztünk, és talán életre szóló barátságokat is kötöttünk.   

 

Aranymondások (36) 
 Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól 

elhangzott vicces mondásokat közöljük 

1. A korabeli források Gézát rendkívül hideg kezű uralkodónak mutatják. 

2. Géza legnagyobb történelmi érdeme, hogy képes volt a trón számára fiúörököst biztosítani. 

3. Istvánt Asztrik püspök kente fel a trónra. 

4. István  rendszerint megtiltotta, hogy a papokra lőjenek. 

5. István törvényben mondta ki, hogy a templomokat el kell látni élő állatokkal. 

6. István nyomorékká tette Vazult, mert a trón körül ólálkodott. 

7. II. András egy szerencsétlenség volt, még a feleségét is csak úgy le tudták döfni. 

8. IV. Béla tatárjárás után magára vállalta, hogy benépesíti az egész országot. 

9. IV. Béla Aranygúlájával mindenkit megnemesített. 

10. III. András az Árpád-ház gyanús, felemás uralkodója volt 



 

 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  32. rész 
 

A Csíkrákosi templomtorony 1. rész 

 

 A székelyföldi templomok között igen híres az 1270-ben épült csíkrákosi katolikus  erődtemplom. A 11. sz.-

ban  kőből  emelt 30 méter magas  tornyát, különleges festmények díszítik. A 16. sz.-ban a templomot és a tornyot 

Zablya  Péter javította vagy javíttatta. A hagyomány szerint ekkor a torony pogánynak ítélt festményeit átigazította. 

Ezért kevés az esélyünk, hogy valódi történetüket megismerhessük. Bizonyára 

eredetileg sokkal több festmény volt a tornyon. Ezt támasztja alá, hogy több 

kifestetlen alakot fedezhetünk fel.  A csíkrákosi templomról úgy tudtuk, hogy nincsen 

rovásemléke. 2009-es székelyföldi utunk alkalmával azonban a templomot észak 

felől kerítő fal egyik kövén Szakács Gábor keresztet vagy rovás I betűt fedezett fel, 

amelynek szára 17, keresztvonala 6 centiméter. Ugyanezen a kövön egy további 

töredék véset is feltűnik, amely bizonyára a kő letört részén folytatódott. A kőtől 

balra útitársunk, Zs. Kátai Éva egy 

37 x 11 centiméteres kövön rovás 

SZ és N-re hasonlító jeleket vett 

észre. Feltételezhető, hogy a kerítés 

kövei egy régebbi épületből származnak és elhelyezési jeleket 

találtunk rajtuk. A templom déli falán 165 cm magasan, a meszelés 

alatti rétegben Szakács Gábor rovás Ö és S betűt fedezett fel. A két 

betű összeolvasva ŐS vagy Ö. S. Utóbbi esetben névjel lehet. 

Ugyancsak Szakács Gábor vett észre ettől a két betűtől balra, a lábazat felett egy jobbra dőlő A (Á) betűt, szintén a 

meszelés alatti rétegben. 2011-ben jómagam is az északi oldalon 160 cm körüli magasságban T, S, vagy Ö, S betűket 

találtam. Friedrich Klára  

 

A gyilkos asszony! 

 
 Rossz negyedben volt egy fekete páciensem, 48 éves, önvédelemből halálra lőtte férjét, a férje lőtt rá először, 

amitől úgy megsérült, hogy nyomorék maradt. Cukorbeteg volt az asszony, ellenőrizni kellett laboratóriumi szintjét, 

sebei voltak, amelyek soha sem gyógyulóknak mutatkoztak, kötözni kellett állandóan. Vele lakó felnőtt gyermekei 

tisztán tartották a lakást, főztek neki, kedvesek voltak az anyjukhoz, az orvoshoz és nővérekhez is. Egekben a 

fegyveres gyilkosságok száma Amerikában. A fegyvertartás kultúrája részben a gyarmati idők öröksége, részben a 

telepesek terjeszkedésének hagyományából táplálkozott. Amerika alkotmányának második törvénye jogot ad az 

embereknek a fegyvertartáshoz, amely 1791. december 15-én volt életbe léptetve, azóta is mind több és modernebb 

fegyver lesz kapható. Az eredmény a hatalmas számú lőfegyver általi halál. Szabályok, szabályok hátán, próbálják az 

illegális fegyvertartást megállítani, mindenkinek engedélye kell legyen ahhoz, hogy fegyvert tarthasson és mégis 

mindenkinek kerül fegyvere, ha kedve tartja. 2012-ben az Egyesült Államokban 32 288 embert öltek meg 

lőfegyverrel. Az utóbbi két évben 11 %-al nőtt a gyilkosságok száma Amerikában. Chicagóban a “gang violenece” 

485-ről 764-re emelte a halottak számát.  2016-ban a gyilkosságok száma lecsökkent 2007-es alá. Az USA-ban 100 

emberre átlagosan 88,8 fegyver jut, ami a legmagasabb arány a világon. Az amerikaiak 22 százaléka birtokol egy 

vagy több fegyvert, közülük 35 százalék a férfiak és 12 százalék a nők aránya. A fegyvertartás joga az Alkotmány 

második kiegészítésén alapul: “A well regulated militia, being necessary to the security of a free State, the right of the 

people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” „A szabad állam biztonságához jól szervezett milícia 

szükséges, a népnek a fegyverviseléshez és birtokláshoz való jogát nem lehet csorbítani.”Nem tudom, hogy 

betegemnek és férjének milyen fegyvere volt, elég jól tudták használni őket. Azt sem tudom, hogy elvették-e tőlük a 

pisztolyokat vagy puskákat, vagy jelenleg is a tulajdonukban vannak. Dr. Kovács Gabriella  

 

 

 

 



 

 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában 

 
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Maros-parti város 

kulturális életért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk” és ha az idősek többet tudnak 

tevékenységéről, most ha eddig nem is tudtak róla, itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális 

tevékenységét.  

- Hol születtél, hogyan kerültél a rivaldafény varázsába? 

- Gyergyóremetén születtem 1946-ban és alig voltam három hónapos, amikor édesanyám, Anna, elhunyt. Mivel sok 

gyermek volt a családban, édesapám, Gál Pál Bálint, barátja a hévízi Danaliszyn Gusztáv kérésére hivatalosan örökbe 

adott nekik, hisz felesége, a nevelőanyám, nem tudott gyereket szülni, így alig pár hónaposan 1947-ben Maroshévízre 

kerültem, így lett Hévíz a szülővárosom. Nevelőapám mivel a faiparban dolgozott, több településre hívták dolgozni, 

így több helyen gyerekeskedtem, így iskoláim színhelyei is több településre tevődnek: Csíkszeredában, 

Csíkszentkirályon, Csíkszentmártonban, míg a gimnáziumot Maroshévízen fejeztem be. Szerettem a sportot, a 

kultúrát, anyám megtanított táncolni és helyesen beszélni, apám pedig harmonikázni is megtanított. A nevelt 

szüleimmel egy igazi baráti kapcsolatban voltam. 1961 novemberében kerültünk vissza Maroshévízre és egészen 

1978-ig voltam itt, ekkor Gyergyószentmiklósra költöztem. Alig költöztünk vissza Hévízre, Feigel Imre tanár bevett a 

kórusba. 1961-től dolgoztam a Maros-parti településen, a falerakatnál. 1968-ban részt vettem a helyi fúvószenekarban 

is. Tagja voltam a SINTOP könnyűzene együttesnek 

mely 22 alkalommal lépett fel, e mellett létrehoztam 

egy moderntánc együttest is. 1970-ben felkértek, hogy 

az ifjúsági munkát ujjászervezem. 1971-ben 

javasoltam, hogy szervezzünk egy labdarugó kupát, ez 

a Forestierul nevet kapta, eleinte 6 csapattal, majd 

később kiterjedt a környékbeli településekre is. Egy 

este gondolkoztam, hogy mi lenne, ha újjászerveznénk 

a maroshévízi színjátszást. Gondoltam, hogy ha 

apámnak 7 osztálya volt és gyárvezetői beosztásban 

volt, én miért nem tudnám a színjátszást megszervezni. 

Közben felkértek, hogy vezessek le egy előadást, ez 

újabb önbizalmat adott nekem. Elsőként a színjátszás 

újjászervezési szándékomat Szarvas Dénesnek 

mondtam el, aki felkarolt, ő mindvégig meghatározta a 

művelődési életemet, közben táncesteket szerveztem. 

1969-ben volt első komolyabb színpadi szerepem, ekkor a Fösvény című darabot adtuk elő. A szereplők nagy része 

egyszerű munkás volt, akikben benne volt a színpad szeretete. A premier 1969. december 20-án volt a Szék-patakon 

levő kultúrházban. A szereplők: Csibi Magdolna, Barabás Zoltán, Szabó Árpád, Balázs István, Sára Klári, Faltenszky 

József, Schuller Ernő és jómagam, én voltam a darab rendezője is. Ezt 13 alkalommal adtuk elő Maroshévízen és a 

környékbeli településeken. 

- Amint látom, a kultúra minden terén tevékenykedtél. 

- Így van, a Cometo együttessel 16 alkalommal léptem fel, a Tavasz hírnökei együttessel 36 előadásom volt, a Club 

75 együttessel 3 előadás, a Solutfa 4 együttessel,  80 alkalommal léptünk fel, velük a premier Gyergyószentmiklóson 

volt 1970. április 25-én. Mindezek az együttesek hévízi fiatalokból álltak. 1970-ben Kassay Károly lett az akkori 

Augusztus 23 Klub igazgatója, aki nagy hozzáértéssel vezette a maroshévízi kulturális életet. Most visszatérve a 

színjátszásra, 1972-ben Kolumbán Klári rendezése alatt színpadra vittük a Kaviár és Lencse előadást, melyet 18 

alkalommal adtunk elő, más-más településen, én a rendező munkatársa voltam. Ez egy élmény volt nekem, hisz 

tapasztaltabb színház szeretőkkel adtuk elő a darabot. Szereplők: Kolumbán Kára, Strasszer Ignác, Tamás Mihály, 

Müller Jenő, Strasszer Éva, Danaliszyn József, Németh Anna, Lukács István, Orbán József, Fábián Teréz, Siklódi 

István, Ferencz András, Molinári Vilmos, Rebendici Antal, Gencsi Erzsébet, Szaszkó Elek, Bege Marci, 

Brettschneider Géza. (folytatjuk) 

 

 
 



 

 
 

Visszatekintő 

 
 Egy újabb sorozattal indulunk. Minden hónapban közlünk 

egy fényképet egy maroshévízi fontos eseményről, illetve egy pár 

szóban beszámolunk arról, a kép mikor, hol és milyen alkalommal 

készült. Ez úton várunk a kedves olvasóinktól is képeket egy-egy 

fontosabb eseményről, melyeket a szerkesztőségünk címére 

elküldhetnek. Augusztus hónapi képünk 1992-ben készült 

Budapesten, a XV. kerületben (testvértelepülés). A képen látható 

Bendris Toader maroshévízi polgármester, Czibik Tamás kerületi 

polgármester és dr. Öry Imre kerületi alpolgármester.   

 

 

A tökéletes szilvás gombóc receptje -  Sárig Csilla rovata 

 
A szilvás gombóc a család minden tagjának kedvence, próbáld ki 

ezt a receptet és élvezd a csodás, házias finomság ízét, mely olyan 

ahogy nagyanyáink készitettel! Hozzávalók: 1 kg burgonya, 20 

dkg liszt, 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál búzadara, 1 tojás, 10 dkg 

zsemlemorzsa, só, 1 kg szilva, 10 dkg porcukor, 2 teáskanál fahéj. 

Elkészítése: A burgonyát megmossuk és héjában megfőzzük, majd 

meghámozzuk és burgonyatörővel összetörjük. Hagyjuk hűlni, 

majd belekeverjük a lisztet és az olajat,  sózzuk és jól 

összedolgozzuk. Amikor már kezd tészta állagú lenni, hozzáadjuk 

a tojást és a búzadarát, újra összekeverjük. Lisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát, nagyjából félujjnyi vastagságúra. 

Majd négyzetekre vágjuk. Minden négyzet közepébe teszünk egy megmosott, kimagozott szilvadarabot, majd 

felhajtjuk a tészta sarkait és gombócot formálunk belőle. Vizet forrósítunk, teszünk bele egy kevés sót és megfőzzük 

benne a gombócokat. Közben a zsemlemorzsát 

serpenyőbe tesszük és lassú tűzön megpirítjuk. A 

gombócokat szedőkanállal kivesszük a vízből és 

beleforgatjuk a pirított zsemlemorzsába. A fahéjt 

és a porcukrot összekeverjük és tálaláskor a 

gombócokra szórjuk. Jó étvágyat kívánunk. 

 

 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy 

kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, 

egy pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő 

és feles, egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, 

fúrók 50 cm darabokból összeállítva, műhelybe 

való pléhbók készített szekrény lakatos műhelybe 

1,30 m magas, 1 m széles 50cm vastagsága. Egy 

üveges konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 

centi vastag márványtábla. Érdeklődni: 

0742779344. 

----------------------------------------------------------- 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük 

ezüstpénz is), lakatosműhelybe vasszekrény, 

televízió (ingyen). Érdeklődni a 0742779344. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

A maroshévízi római katolikus egyház 

temetőpásztort keres, vagy esetleg kiadná 

bérbe a temetőpásztori lakrészt. Érdeklődni 

a 0743371688-as telefonszámon lehet. 

 

Eladó jó állapotban levő, 2011-es gyártású Gilera robogó. 

Irányár 1200 euró és 1600 kilométert tett meg. Érdeklődni a 

0744842807-es telefonszámon 

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 

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. 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói 

munkapontra. Szállás és 

szállítás biztosítva, bérezés 

megegyezés szerint. Érdeklődni 

György Endre:  0752589797 

 

Csempekályhák javítását, tisztítását, 

illetve bármilyen építkezési munkát 

vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os 

telefonszámon lehet 

Eladó, Maroshévízen 9 ha. beerdősített legelő és 88 

ár szántóföld Kelemen-patak negyedbe. 

Érdeklődni a 0749568650 telefonszámon 

 

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. 

 

Eladó kedvező áron hat ajtós 

szobabútor. Érdeklődni a 

0747602088-es telefonszámon 

 

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford 

Taunus. Több információ a 

0744693028-as telefonszámon. 

 

Aladó méz, méhkaptárok 

gyártását, hűtőszekrények és 

mosógépek javítását vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028, 

0743507482 telefonszámokon 

lehet. 

 

Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő 

állapotban levő Ford Fiesta. 

Érdeklődni a 0760341351-es 

telefonszámon lehet. 

 

Eladó két szobás tömbházlakás az 

Állomás út, B tömbház, 2-es 

lépcsőház, 4-es lakrész. 0721332708  

 

 

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, Gyo rgy Hajnal, Hámos 

Mihály, Izabella vendéglo  , Németh  evente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet,  ó th Csaba. 
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