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Választás, regisztráció 
 

Az utóbbi időben több levél érkezett 

szerkesztőségünkbe, sokan állítottak meg vagy épp 

telefonon érdeklődtek a jövő évi magyarországi 

választásokkal kapcsolatosan.  

Amit kell tudni, ha az ügyfelek sikeresen 

regisztráltak, akkor postai úton vagy elektronikus 

címükre kaptak visszajelzést a NVI-től, hogy 

felvették őket a választói névjegyzékbe. Ha ez már 

megtörtént akár évekkel ezelőtt is, nem szükséges 

újból regisztrálni. Ha már szavaztak magyarországi 

választásokon, akkor azt jelenti, hogy korábban már 

regisztráltak. Mindez alól kivétel, ha az állampolgár 

közben megváltoztatta adatait, vagyis máshova 

költözött, névváltozás esetén. Ami a regisztrációt 

illeti ez nagyon egyszerű és a világhálónak 

köszönhetően mindössze két percet, vesz igénybe. Ha 

bárki segítségre szorul, szívesen állunk 

rendelkezésükre. M. H. 

 

Tanévkezdés Maroshévízen 

Úgy, mint Erdély szerte mindenütt, szeptember 11.-én 

Maroshévízen is megkezdődött az iskolai tanítás. A 

maroshévízi Kemény János Gimnáziumban a 2017-2018-as 

tanévre valamivel több, mint 200 diák iratkozott be.  Ez 

alkalommal is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület a 14 első 

osztályos diáknak tanszereket adott át, így mindenik diák 

kapott a csomagjában füzeteket, rajztömböt, ollót, radírt, 

ceruzákat, színes papírokat, ceruzahegyezőt, vonalzót, 

gyurmát, vízfestéket, ecseteket, fényes színes papírokat. UNE 

 

 

Magyarországi vendégek Maroshévízen 
 

Nemrég, Maroshévízre látogatott a 

magyarországi Jancsó Alapítvány egy csoportja. 

Amint megtudtuk az alapítvány a napokban, tartotta a 

10. Jancsó Napokat és ez alkalommal egy erdélyi 

túrán vettek részt. A túra egyik napja érintette 

Maroshévízet is. Itt az alapítvány tagjai 

megtekintették Maroshévíz nevezetességeit, majd a 

római katolikus templomhoz látogattak. Főhajtással 

tisztelegtek Urmánczy Nándor sírjánál, 

megtekintették az Urmánczy szobrot és a 

templomban egy imádságot mondtak el.  

A vendégek ez alkalommal több, mint 100 

könyvet és a gyerekeknek társasjátékokat hoztak, 

melyek a római katolikus hittanteremben levő 

„Mindenki könyvespolca” részére adományozták. Az említett könyvespolc olyan könyveket tartalmaz, amelyeket 

bárki hazaviheti és a saját könyvtárába teheti be örökre. A könyvtár szerda és vasárnap kivételével minden nap 

nyitva van. A könyvtár több, mint három éve alakult és azóta több ezer könyv érkezett, főképp Magyarországról. A 

X. Jancsó Napok fénypontja ez alkalommal is Gelence volt, ahol több kulturális programon vehettek részt a 

jelenlevők. Amint dr. Jancsó Antal, az alapítvány elnöke elmondta, a rendezvényt támogatta a Nemzeti 

Együttműködési Alap. Czirják Károly 

 

 



 
 

Itt van az ősz 
 

Sajnos újra megjött az ősz, ez a természet rendje nálunk. Ilyenkor az emberek, ha eddig nem is, akkor most 

megindulnak a tűzifát beszerezni a hideg és hosszú téli napokra. Sajnos Maroshévízen nincsen egy fa lerakat, ahonnan 

bármikor lehessen tűzifát vásárolni, így az emberek hivatalos vagy a kevésbé hivatalos helyekről veszik meg a fát. Én 

is egy ismeretlen, de mások által ajánlott személytől szereztem be a fenyő és a bükkfát, természetesen nem 

hivatalosan, hisz ha hivatalosan veszed meg, méregdrága. Elhozta az utolsó fuvar fát is az „emberem”, szó szót hozott 

és érdeklődtem az erdő kivágások iránt. Emberem elmondta, hogy sajnos még most is vannak, akik zavartalanul 

vágják a fát, még ha nincs is engedélyük, ezeket nem is kapják falopáson, de azok, akik kis tételben és nincsen 

hátterük azokat sokszor rajtakapják. Ilyenkor nagy a büntetés és a teherszállító elkobozásáig is mehetnek a 

büntetéssel. A fát szállítóm is keservesen elismeri, hogy sajnos az erdő fogy és senki nem ülteti be a már kivágott 

hektárokat, így a jövő egyáltalán nem fényes. Szerintem mindez egyszerűen megoldható, épp, úgy ahogy volt régen, 

fa lerakatokat létesíteni és elérhető áron, hogy az emberek ne a lopott fát kelljen megvegyék, hanem tudják 

megengedni maguknak, hogy a lerakatból jó minőségű, kedvező áron vegyék meg a tűzifájukat.  Siklódi Ildi 

 

Tanulás, de hogyan 
 

 Már egy régebbi lapszámban említettem a romániai tanítási rendszer túlzsúfoltságát, mely szerintem Európa 

legzsúfoltabb tanügyi rendszere, hisz itt a diákokat nagyon túlterhelik. Ez a rendszer egyedi. Egy délután egyik 

szomszédomhoz mentem, lánya olvasott. Én meg is dicsértem, mire ő azt felelte, hogy nem szívesen olvas, de 

vakációban 10 könyvet kell kiolvasson, vázlatokat írjon és ezen kívül matematikai feladatokat is kell megoldjon (nem 

magyar iskolás diákról van szó). Én, mint nyugdíjas tanügyi (Németországban) elcsodálkoztam ezen, hisz a diák 

vakáción van és mégis kötelezik ilyesmire. Nos, ilyen is csak itt lehet, hisz a civilizált országokban a vakáció az 

vakáció, ez épp olyan mintha valaki elmegy szabadságra, de azért kötelező módón minden nap kell bejárjon pár órát 

dolgozni. Nyugaton például házi feladatokat sem adnak a diákoknak, a feladatokat az iskolában oldják meg és szintén 

nyugaton a diákoknak a hétvége is hétvége, nem tanulásra szentelik, nem adhatnak otthonra feladatokat, nemhogy 

vakációra is. Sajnos ezért is lehet az, hogy egy nemzetközi felmérés szerint 40 fejlett ország közül a romániai tanügyi 

rendszer a 32. helyen van. Az első helyen Finnország, míg az utolsó helyen Indonézia. Magyarország a 18. helyen van 

ezen a listán. Siklódi Ildi  

 

Írott kövek nyomában Borzonton 
 

Amint az ember elhagyja Borzontot és halad előre az országúton, a Bucsin tető irányába a két Borzont közén 

rátalál egy helyre az országúttól balra, ahol rengeteg kő található. Az érdekesség a hellyel kapcsolatban pedig az, hogy 

bármerre is menne az ember a környéken csak a Borzont patakának a közvetlen közelségében talál kőtömböket.  

Felteheti az olvasó a kérdést, hogy esetleg nem-e a víz sodorhatta oda ezeket a köveket, vagy esetleg a 

Görgényi havasok vulkanikus tevékenységének köszönhetően kerülhettek oda. A válasz erre, hogy nem, mert ezek a 

kövek csak egy félhektárnyi területen helyezkednek el egy sík és beerdősödött területen. Fontos azt is megjegyezni, 

hogy a kőtömböknek a mérete változatos. Vannak 4, 5 tonna súlyú és vannak 200, 300 kilós kövek is. Ha az ember 

alaposabban szemügyre veszi az említett köveket, akkor hamar megállapíthatja azt, hogy egyesek faragva és csiszolva 

vannak. Az emberi kéznek a beavatkozása látszik meg rajtuk. A kis területen található nagyszámú kő jelenléte, ami 

jelenleg szerteszét hever a beerdősödött részen, az utazót megint arra engedheti következtetni, hogy ezek a kövek egy 

kőépületnek lehettek valamikor az alkotó elemei. Tehát az adott hely valamikor egy funkciót, rendeltetést töltött be, 

amire nekünk már nincs rálátásunk. Az érdekesség viszont az, hogy a helyiek emlékezetében, avagy a kollektív 

emlékezetben sem maradt fent semmi az emberek tudatában. Valami fogódzót a rejtély feltárása esetében a Csíki 

Székely Krónika nyújthat, ahol említve van egy Bourzon vezér, vezető, mely név nagyban hasonlít a Borzont, mint 

település névre. Azt mondják, hogy a település megnevezése is ennek a valamikori elöljárónak a nevéből származik. 

Szintén, ami óriási meglepetésként érinti az embert az az, hogy az adott hely nem csak csiszolt kövekben bővelkedik, 

hanem számtalan kövön megfigyelhetjük az ősírásunkat, annak a ligatúráit, jelképeket, szimbólumokat és 

fogalomjeleket. 

 Összességében, ami a helynek egy óriási értéket ad az az, hogy itt is az utazó megtalálhatja ősi írásbeliségünk 

jelenlétét, és hogy a távoli múltunkban valamikor ennek az adott helynek egy szerepe volt, na meg a környéken jelen 

volt az írástudó ember. A területet a jövőre nézve érdemes alaposabban bejárni és kutatni, mert az ott található írott 

köveknek az összessége koránt sincs feltárva és dokumentálva.  

         Ez az írás mintegy felvezető, avagy ismertető szándékkal és figyelemfelkeltő szereppel íródott. Hompoth Lehel 

 



 
 

Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária Gyergyóremetéről a nagyvilágon keresztül 

Magyarországig (6) 
 
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 – Europa 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”.  

 

Miután Magyarországra kerültél, ütköztél-e nehézségekbe, hogyan fogadtak az anyaországban? 

Az egyetlen nehézség az a LETELEPEDÉS volt...majdnem nem sikerült... 

1998 novemberében lett kész a házam és be is költöztünk. Az építkezés alatt román 

állampolgárként egyszeri belépéssel 1 hónapnál tovább nem tartózkodhattunk az 

országban, így havonta, még a 30 nap lejárta előtt utaztunk is ki-be a határon, hogy 

újabb pecsét kerüljön az útlevelünkbe. Én az 1 éves Júliámmal, autó meg 

jogosítvány nélkül, mások segítségére szorultam, és igen borsos árat kértek azért, 

hogy átvigyenek Szlovákiába és vissza. De nem volt választásom, ezt kellett tenni, 

míg meg nem kaptuk az ideiglenes személyi igazolványt. Viszont még csak akkor 

kezdődött a pokol, ugyanis abban az időszakban volt a legnehezebb a letelepedés. 

Tehát volt saját házam, valutám, meg forintom a bankban, így megfeleltem 

ezeknek a feltételeknek, de mindez nem volt elég, kérték a legalább 3 év 

megszakítás nélküli munkaviszonyom igazolását, amit viszont nem tudtam 

felmutatni. Szerencsére volt még egy mentőöv, bizonyítani kellett, hogy a 

felmenőink „magyar világban” éltek, így felcsillant a remény, hiszen 

Gyergyóremetén a TITKOSÍTOTT NAGYKÖNYVBŐL kimásoltattuk az anyai 

ági nagyszüleim születési bizonyítványait, melyeken a magyar korona csak úgy 

tündökölt. Így kinyíltak a bezárult ajtók és következett a vizsga alkotmányos alapismeretekből, aztán az orvosi 

vizsgálatok: az 1 éves kislányomat is alávetették az AIDS-vizsgálatnak, amit mai napig nem tudok lenyelni, 

megemészteni. No, de minden jó, ha jó a vége: 2000-ben benyújthattuk a kérelmet és 2002-ben már megkaptam a 

magyar állampolgárságot. Ekkorra már Édesanyám és a húgom is áttelepedett, így megértem, hogy 20 év távollét után 

ELŐSZÖR végre együtt karácsonyoztunk. Nemcsak a szemem, hanem a lelkem, szívem is sírt. 1978 óta, amikor 

Bukarestbe utaztam, soha nem volt alkalmam a családdal karácsonyozni, hiszen énekesként mindig valahol éppen 

felléptem, és még Szilveszterkor sem tudtam BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni szeretteimnek.  
 

Családodról mondj egy pár szót…  
A családról csak annyit, hogy aki nagyon fontos az életemben, az mind itt 

van velem: Édesanyám és két lánytestvérem családjaikkal, a 19 éves lányom, Júlia, 

aki idén fog érettségizni. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen egy tüneményes 

gyermek, akit az Isten rengeteg ésszel és tehetséggel áldott meg. Lehet, hogy én 

elfogult vagyok, de más is ezen a véleményen van. No meg szép is, bár tudom, 

hogy minden anyukának az Ő gyereke a legszebb, és ez így van rendjén. Júliám 

zongorázik, zenét szerez, pl. a tavalyi Dunaújvárosi Diáknapokon egyik 

szerzeményével KÜLÖNDÍJAT nyert. A napokban dől el, hogy az idei 

Diáknapokon, amit Székesfehérváron tartanak, fog-e helyezést elérni, ugyanis egy 

absztrakt festménnyel, meg egy olyan kisfílmmel nevezett be, amit ő maga 

rendezett, filmezett, a zenéjét is ő írta és játszotta is le, és a vágó munkát is ő 

végezte! Ezen kívül verseket ír, táncol, természetfotós, stb. Alkotásai 

megtekinthetőek a Youtube-on és Facebook-on, ahol INFINITE INSPIRATION 

név alatt van jelen! A második, jelenlegi férjem Ludwig, akivel 1999-óta vagyok 

együtt és 2002 óta házasok, német állampolgár, tehát kétlaki életet élünk: hol 

Németországban, hol Magyarországon tartózkodunk. (folytatjuk).  
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Pop Liviu Marian oktatásügyi miniszter úr üzenete a 2017/2018-as tanév elején (szabadfordítás):„Izgalommal és 

reménytelítve várj a szülő és diák az új tanévet. Ugyanúgy a pedagógus is bízik és remél. Tanár voltam, tehát tudom, 

kedves pedagógusok mit jelent a tanítás öröme. Előtte egyetemista és diák is voltam, tehát ismerem kedves diákok, a 

tudásvágyat, amely bennetek rejtőzik. De tapasztalataim alapján állíthatom, hogy tanár és diák egymásra van utalva: a 

diák tanári felügyelettel érhet el sikereket, a tanár csak diákjai segítségével érheti el tanítási céljait.  

    Kedves diákok! Mi tanárok és szülők elismerjük, hogy ti vagytok a legfontosabbak, ezért mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy tanuljatok és jobbá válljatok mint mi, amilyenek voltunk. Minden körülményt szeretnék 

teljesítve látni mindenhol: szép befogadó, biztonságos iskola és tankönyvek várjanak benneteket, hogy minden 

álmotok teljesüljön. 

    Kedves szülők! Felkérem, hogy segítsék gyerekeiket, de másképp, mint eddig...Engedjék, hogy kibontakozzanak, 

ne fojtsák vissza képzeletüket, engedjék, hogy a gyerek képzeletvilága szárnyra kelljen. Adjanak minden eszközt át 

gyerekeiknek, hogy ők tegyék jobbá a világot. Kívánom, hogy gyerekeik nagyon jó tanulmányi eredménye és példás 

magaviselete az iskolában és otthon a családban, hozzon nagy örömet életükbe. 

    Kedves pedagógusok! Legyenek egészségesek és nyitottak az új befogadására, a másoktól való tanulásra, hogy 

képesek legyenek fejlődni. A mi kötelességünk maradt a könyv iránti szeretetre és a tudás befogadására nevelni ezt a 

generációt...Sok sikert ezen feladathoz.” 

 

Szemelvények a nyári eseményekről az igazgatói beszédből 

 
     A nyár folyamán sikerült előkészíteni az osztálytermeket, a sporttermet: meszelés után következett a szakteremek 

kialakítása. A Bethlen Gábor alaptól kért támogatásból, amely 3.500.000 Forintot jelent sikerült vásárolni: 4 LCD-

éstévét, 6 laptopot, 1 interaktív táblát, magyar nyelv és irodalomból didaktikai anyagot, a könyvtárba négy 

nagyolvasói asztalt, történelemből és földrajzból térképeket, fizikából didaktikai segédanyagokat. A többi 

teremfelszereléséért tovább fáradozunk. Júliusban letettük a líceumi diákoknak szóló Rose pályázatot, amely keretet 

ad az elkövetkező 2 tanévben folyamatosan felszerelni szaktermeinket. 8 diáktáborozáson vett részt Bernecebarátiban, 

Rabya Edith tanítónő vezetésével, a napközis csoport Pobereznic Melinda nevelőnő vezetésével Borszékon táborozott. 

Sikerült elindítani a sportterem külső részének javíttatásáról szóló eljárást. 

    Újárajánlatot szerezve, új mérések készültek a bentlakás helyszínén és újterv fog elkészülni, mert a régi alapján 

nem engedélyeznek semmilyenfajta építkezési munkálatot. 

    - a Szülő bizottság nevében letett sikeres pályázatsorán 5 kültéri, 3 vizsgateremi és 8 folyosói kamera felügyeli a 

diákok biztonságát. A felszerelt kamerák mindent vételeznek, tárolnak és visszanézhető mindenesemény. A rendőrség 

jóváhagyásának megszerzése és a rendszer jogossá tétele következik. A rendszerfelszerelését pályázaton keresztül a 

Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatta 600.000 Forinttal. 

    - Magyarország csíkszeredai konzulátusa hamarosan útalja a táncoktatásra ígért 2000 lejt, amelydecember 18-ig 

elegendő lesz a táncoktatás díjára. Ezúton felkérünk minden diákot, akik szívügynek tekintik megőrizni 

hagyományainak, vállalják a néptáncoktatást és jelentkezzenek Madaras Melinda tanárnőnél. Idén kis ovisainkat is 

várjuk a csoportban. Megkérjük a Csillagszem tagjait szívvel, lélekkel táncoljanak, hiszen iskolánk, a pedagógusok és 

a szülők mindent megtesznek azért, hogy megfelelő keretek között néptáncoljatok. Folyamatban van még két pályázat 

lebonyolítása, melysorán a lányok karaktercipőkkel, a kistáncosok székelyruhákkal gazdagodnak. Ahogy a 

tanévzáráson mondtam, egy őszi Dévavári kirándulás is várja a diákokat. Mindezeket pályázati kiírással a Bethlen 

Gábor Alap Zrt. támogatta. 

    Isten áldása kísérjen mindenkit ebben a tanévben, adjon sok közös élményt, alapos tudást, tisztaérzéseket, hitet és 

kiváló eredményeket! Eredményes, széppillanatokkal teli tanévet kívánok mindenkinek! Deme Gabriella 
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Labdarúgás 

 

Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság. Az első fordulóban: Maroshévízi PRO Maros – Szárhegyi Bástya 6-

2 (3-0). Góllövők: Tararache S. (3), Mera Raul (2) és Voda. A hazai csapat a következő felállításban játszott: Tandea - 

Bor (Kiss) - Bukfeyes-Rakossy - Dolhescu - Stan - Ujlaki - Kercso (Mera) - Tararache T. (C) - Craciun (Psibel) - 

Tararache S. (Boythe) - Voda. A labdarúgó megyei bajnokság második fordulójában: Balánbányai Bányász – 

Maroshévízi PRO Maros 4-4 (1-1). A Maros a következő felállításban játszott: Petrescu - Dunca - Bukfeyes-

Rakossy - Dolhescu - Stan (Psibel, Flesier) - Craciun – Kercso (Tararache S.) - Tararache T. (C) - Voda - Ciocania – 

Mera. A hévízi csapat gólszerzői: Tararache S. (3), Voda Razvan. Miután a Maros 1-0-ra vezetett, a balánbányai 

csapat uralta a mezőnyt és a 82 percben 4-1-re vezettek  A hévízi csapatnak sikerült a mérkőzés végéig kiegyenlíteni. 

A megyei labdarúgó bajnokság 3. fordulójában: Maroshévízi PRO Maros – Homoródalmási Homoród 5-0 (1-0). 

Gólszerzők: Tararache Silviu (2), Stan Razvan (2) és Újlaki. A Tararacehe Silviu edzette csapat az alábbi felállításban 

lépett pályára: Tandea - Bor (Zaharia) - Dolhescu - Dunca - Stan - Bukfeyes-Rakossy (Kercso) - Ciocania - Tararache 

T. (C.) - Ujlaki - Voda (Flesier) - Tararache S. A 4. fordulóban: Székelykeresztúri Egyesülés – Maroshévízi PRO 

Maros 4-0. A hévízi csapat felállítása: Petrescu - Zaharia - Dunca - Dolhescu - Stan - Bukfeyes-Rakossy - Tararache 

T. (C) - Ujlaki (Flesier) - Ciocania - Voda - Tararache S. 

 

Asztalitenisz 

 

Szeptember 2-án országos A plusz régiós asztalitenisz versenyt szerveztek Ditróban. A versenyre Maros, 

Kovászna, Szeben, Brassó és Hargita megyéből jöttek el sportolók. A nyílt versenyen 60 sportoló közül a maroshévízi 

Barabás Sándor a 9., míg a szintén hévízi Fazakas Attila a 21. lett. A haladók korcsoportjában az 52 versenyző 

közül a hévíziek eredményei: Eigel Csaba 9., Campean Zoltán 17., Balla Péter 25. és Cotfas Gabriel a 47. A 

kezdő korcsoportban 24 versenyző rajtolt, a hévíziek közül Málnási Ferenc a 17. helyen végzett. 

 

Maroshévízi adomák (32). Dénes Géza rovata 
 

Styopu Demeter és okos lova 

 

Sánta ember volt ezért nevezték Styopunak. Reggelenként a vasút állomáson várta a szász 

asszonyokat, akik Peteléről hozták zöldségeiket, gyümölcseiket a piacra. Felrakták Demeter bácsi szekerére 

áruikat, a szekeret egy öreg szürke ló húzta. Miután kifizették a fuvardíjat, Demeter bácsi más fuvar után 

nézett. A délig megszerzett pénzzel, szekerével, lovával igyekezett az első kocsmáig. Itt a ló már tudta, hogy 

meg kell állnia. A sorompónál a ló megállt és várta, hogy azt fölnyissák. Áthúzta szekerét és irány Mári néni 

kocsmájához. Miután jól felhajtott a garatra, felültették és elhelyezték a szekér ládájába. A ló hazaindult, 

áthúzta a szekeret a házuk előtt lévő patak hídján, majd onnan a kocsiszín alá. Itt várta, amíg kifogják, s míg 

Demeter bácsit betámogatják a házba. 

 

Aranymondások (37) 
 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. 



 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (2) 
 

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.  
 

- Színházi téren mik következtek? 

- A következő színpadi előadásunk a 33 névtelen levél volt. Ennek a premierje 1975. június 5-én volt, a szereplők az 

alábbiak voltak: Lázár Márta, Baricz Kati, Tamás Judith, Náznán Lajos, Kolumbán Klára, Strasszer Ignác, Tamás 

Mihály, Strasszer Éva, Fábián Teréz, Siklódi István, Orbán József, Danaliszyn József, Kolumbán Tihamér – intéző, 

rendező: Kolumbán Klára, fényképész: Kocsis László, súgó: Gencsi Izabella. Ezt a darabot nyolc alkalommal adtuk 

elő Maroshévízen és a környékbeli településeken. Szintén 1975-ben egy újabb darabbal álltunk elő, éspedig a címe „A 

négylábú kacsa”, Sinkó Zoltántól, a Közös Munka (Munca Colectiva) kultur-csapat keretén belül. Ezt a darabot 

Tamás Mihály rendezte én mint szereplő és a rendező munkatársa vettem részt. Ezt összesen 11 alkalommal mutattuk 

be. A premier 1975. október 12-én volt. Szereplők: Dobrean Péter, Tamás Mihály, Tamás Judith, Barabás Zoltán, 

Danaliszyn József, Danaliszyn Mária Magdolna, Baricz Kati, Szász Árpád, Karácsonyi István, Barabás József, 

Németh Gitta, Simon Erzsébet, György Ica. 

 

- Milyen településeken léptetek fel? 

- Főképp Hargita és Maros megyékben szerepeltünk 

 

- A könnyűzene téren is voltak fellépéseid, egy pár szót ezekről és a tagokról 

- Igen, amint már mondtam több hévízi együttesnek is a tagja voltam, mint bemondó, műsorvezető és humorista. A 

Solutfa 4 együttessel volt a legtöbb fellépésünk, hisz 80 alkalommal álltunk a rivalda fénybe. A tagok minden 

előadáson változtak, nem mindig voltunk ott az egész csapat, de egy igazi családként éreztük magunkat. Az együttes 

tagjai az alábbiak voltak: Benkő Gyula, Bíró Erzsébet, Moldovan Vasile, Jacob Maria, Kassay Ildikó, Zöld Ildikó, 

Kelemen László, Kassay Edit, Natea Cornelia, Tamás Mihály, a felejthetetlen Kassay Károly – igazgató, zenekar 

vezető és a társulat mindenese, Kassay Ibolya, Natea Luminita, Lukács István, Muntean Ilona, Natea Florina, Lukács 

János, Nagy Zoltán, Pop Ilie, Craciun Ilie, Fülöp Gábor, Bajkó József, Bodor Sándor, György Károly, Demeter 

József, Rabja János, Miklós Zéta, Isán Lázár, Matasa Dumitru. Amint kiderül a tagok neveiből is, mi román nyelven 

is, felléptünk, ahogy a helyzet megkérte. Az előadás címe: Rózsaszínű ez a világ (Roz e lumea), első alkalommal 

sikerült az énekeket tánc koreográfiával háttérben kísérni 

 

- És eljött az 1978-as év, amikor Gyergyószentmiklósra költöztél. 

- Így van, volt egy meghirdetett állás a szakszervezetek művelődési háznál, mit egy versenyvizsga után megkaptam, 

azzal az elhatározással, hogy többet nem tevékenykedek kulturális téren, de a bolha csak a fülembe maradt. Nem 

tudtam megállni, hogy ne válaszoljak igennel, amikor Ördög István 

úr a Hóvirág ének és táncegyüttes vezetője két hónapra 

odakerülésem után felkért, hogy vezessek le egy folklór műsort 

Gyimesközéplokon. „Jöttem, láttam, győztem és maradtam”. A 

Hóvirág együttesben, mint műsorvezető és humorista vettem részt, 

310 előadás erejéig, 1978 és 2000 között. Több, egy, három, öt, tíz, 

sőt harminc napos turnékat szerveztünk Erdélyországba és 1990 

után Magyarországon is. Itt kiemelendő a 1981-ben tett turnénk 

mely 30 napot tartott, meghívottunk Béres Ferenc Liszt Díjas 

magyarországi énekes volt. Felejthetetlen élmény volt: Madaras 

Gábor, Cseh Judith, Tóth Erzsébet, Veress László, Veress Sándor, 

Botka László, Sándor László valamint Széles Anna színésznővel turnézni. Itt szeretném megemlíteni, hogy több 

egyéni felkérést kaptam lakodalmak, kortárstalálkozók, szilveszteri műsortok levezetésére is. Nem elhanyagolható a 

Megéneklünk Románia kultur fesztiválon való resztvételünk, melyben lányommal Danaliszyn Noémi Tündével 

országos 4. helyet nyertük, a „Ajándékok hónapja” elnevezésű vígjelenettel. 1991 és 1995 között a csoportom részt 

vett a március 15-i és az október 23-i ünnepségeken, irodalmi összeállítással „48 te csillag”. Felkérésre a bútorgyár 

folklór együttesében, mint bemondó humorista szerepeltem tíz előadásban. (folytatjuk) 

 

 



 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 33. rész 

 
A Csíkrákosi templomtorony 2. rész 

Véleményem szerint a torony festményei közül az egyik rovásfeliratot rejt, 

amelyet talán Zablya Péter, talán más átalakított, igyekezett felismerhetetlenné 

tenni vagy csak elrejteni. Azonban a T és SZ  felismerhető, további néhány rovásjel 

pedig sejthető. 1. ábra  

Az átalakított, átfestett feliratból a jelek felbontása után a következőt olvastam ki: SZeNTA  JÓ 

ISTenaSZoNY.   2. ábra Feltételezésemet alátámasztja, hogy a kerítés 

bejárata csaknem szemben van a felirattal.  A J betűnek ez a formája 

megtalálható a Dobai István 1753-as betűsorában. Az asszony szó 

SZNY összerovásként pedig több helyen az Árpád-kori rovás botnaptáron, 

pl. november 21-nél.  

A rovásírás ismeretére utal a templom egy másik felirata, 

melyen  1570 vagy  1074 olvasható a kutatók szerint. A 

számjegyek rovás betűk is lehetnek: J, T, S, vagy  I, J, S.  Az S 

bizonyosan, hiszen nyilvánvalóan más jellegű, nem hajlított, 

mint az előző két jel. 3. ábra  

További rovásemlékek Csíkrákoson: Vécsey Gyula csíkszeredai mérnök és néprajzkutató a  csíkrákosi 

Bogát kápolna déli falán rovásszerű jeleket fedezett fel 1965-ben. 2010-ben Szakács Gáborral kerestük a feliratot, de 

ott jártunkkor a kápolnát felújítva, vastag vakolatréteggel fedve találtuk, mely alatt örökre eltemetődtek a rovásjelek. 

Ugyancsak Vécsey Gyula 1965-ben Csíkrákoson tetőcserepet fedezett fel rovásjelekkel és latin betűkkel. Friedrich 

Klára  

 

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.  

Szeptemberi képünk 2008. március 15-én készült a római 

katolikus templomban. A képen Lezsák Sándor a Magyar 

Országgyűlés alelnöke látható, háttérben a Kemény János 

Gimnázium diákjai. A házelnök úr részt vett a maroshévízi 

március 15-i megemlékezésen, ahol beszédet is mondott. 

 

Rántott káposzta – Sárig Csilla rovata 
 

Hozzávalók: 1 fej édes vagy savanyú káposzta, 1 hagyma, olaj, 

só, bors, pirospaprika, savanyításhoz (ha édesből készítjük) 

paradicsom, paradicsomlé, ecet vagy citromlé. Elkészítés: a 

káposztát lesarvaljuk vagy vékony 

csíkokra vágjuk, olajon a hagymát 

megpároljuk, megszórjuk borssal, 

paprikával, hozzáadjuk a 

káposztát és a sót, összekeverjük, 

felöntjük egynegyedig vízzel, fedő 

alatt puhára pároljuk, ha 

szükséges közben még adhatunk hozzá vizet, miután megpuhult savanyítjuk tetszés 

szerint, kolbász mellé, húsok mellé köretként vagy köret kiegészítőként krumpli mellé 

egyaránt tálalható, koleszterinszint csökkentő hatása van 

 

 

 

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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 zománcozott asztali 

kályha, zománcozott csővel, jó 

állapotban, valamint egy fás 

bojler. Telefon: 0748-237-354 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek 

(köztük ezüstpénz is), lakatosműhelybe 

vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

 

Aladó méz, méhkaptárok 

gyártását, hűtőszekrények és 

mosógépek javítását vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028, 

0743507482 telefonszámokon lehet. 

 

 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával 

együtt, valamint  egy fürdőkád. 

Érdeklődni a 0749607976-os 

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,  app Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet,  ó th Csaba. 
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