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Polgármesteri felszólítás 
 

Nemrég Maroshévíz tömbházak ajtaira 

a helyi hivatal egy felhívást tett közzé, melyben 

ismerteti, hogy a lakosok kötelesek a járdáról a 

havat eltakarítani, valamint a tetőről a 

jégcsapokat és a havat is eltávolítani, hisz 

mindezek baleset veszélyesek. 

Mindez így is van, csakhogy szerintem 

a hivatal is mindezt be kellene, hogy tartsa 

nemcsak a lakosok, hisz a maroshévízi 

polgármesteri hivatal tetőzetéről sem távolította 

el senki a havat, a járdákról sem tisztították el a 

havat, mi több az utak szélén is tátongnak a hó 

csomók.  

Szerencse, hogy még esett az eső és az 

idő is felmelegedett és így lassan a hó is 

kezdett elolvadni. Teszem fel a kérdést, a 

havazások után a közterületekről és a 

középületekről a havat az illetékesek miért nem 

takarították el, hogy példát mutassanak, vagy 

az utak széléről a havat miért nem takarították 

el.  

Előző években azok, akik szociális 

segélyt kapnak havazások után eltakarították az 

utak széléről a havat, ez évben ezt senki nem 

tette, csupán hópucoló autók nyomták a havat a 

járdák széleire. Mi több a hivatal mellett levő 

autóparkírozóból sem voltak hajlandóak a 

havat eltakarítani. 

Lehet, hogy a maroshévízi 

polgármesteri hivatalnak nem kell betartania a 

szabályokat, törvényeket, mert nincsen aki 

eltakarítsa a hivatalról és a hivatal mellett levő 

helyekről a havat. Vagy kitudja miért, ez évben 

nem takarítottak havat. 

 

Czirják Károly 

 

Varrógépes átverés 
   Nemrég Maroshévízen több oszlopra egy 

felhívás lett ragasztva, miszerint Singer 

varrógépeket vásárolnak. Ebben nem is lenne 

semmi furcsa, ha nem írták volna oda, hogy 

egy varrógépért 50.000 – 60.000 eurót adnak. 

Én is, sokan mások is furcsállták az egy 

vagyont érő pénzt, amit ígérnek egy 

varrógépért.  

   Utánajártunk és megtudtuk, hogy ez egy nagy 

árverés. Akinek van egy Singer varrógépe, 

máris látja magát gazdagnak, de ez nem épp 

így van, hiszen ha az illető felhívja a hirdetésen 

levő telefonszámot, akkor a vonal túlsó végén 

levő személy megkérdezi, hogy mondja meg a 

varrógép sorozat számát, mert csak akkor adják 

az 50.000 -60.000 eurót ha két varrógépet tud 

szolgáltatni nekik, melyeknek a sorozatszámuk 

egymástól kevésbé eltérő. Miután a tulajdonos 

megmondja a sorozatszámot, a hívott fél 

sajnálkozva adja tudomásul, hogy sajnos csak 

akkor érvényes az üzlet, ha két varrógép van, 

de sebaj mert még fordult elő, hogy felhívta 

olyan személy, akinek csak egy varrógépe van 

és akkor ő kapcsolatot teremt köztük és 

megegyeznek. Egy ilyen telefonbeszélgetés 

után alig telik el pár nap, esetleg hét, és 

telefonhívást kap az eladásra szánt varrógép 

tulajdonosa, akivel tudatják, hogy a 

legközelebbi városban van valakinek egy 

varrógépje és egyezzenek meg, mire a 

„jóakaró” megadja a telefonszámot.  A 

kapcsolat létre is jön, a „túloldalon” levő 

varrógép tulajdonos 1500 – 2000 euróért is 

eladná. Csakhogy miután a gép meg lett véve, a 

hívott számok már nem elérhetőek, hogy 

felvegye a megígért 50.000, esetleg 60.000 

eurót.  

   Tehát a csalók többen vannak így verik át az 

embereket, ezért vigyázat. (czirják) 
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Maroshévízi adomák (39-40). Dénes Géza rovata 
 

Gyermekszáj 

 

B. Gézáékkal társtulajdonosak voltak szüleim. Egyetlen fiuk az apja nevét viselte. Gyakran jöttek hozzánk 

román asszonyok, akik tejet, tojást, csirkéket ajánlottak eladásra. Ilyenkor kérdezték: „ni trebuie oua, 

lapte, piu?” Kicsi Géza mindezeket hallotta és egyszer mikor egy asszony megjelent a kannatejjel, szaladt 

anyukájához és mondta: „gyere anyu, mert megint itt van egy trübe”. Máskor jött egy szekér tűzifát 

hozott, ekkor kicsi Géza ezt mondta: „gyere Tutti, itt van egy csikó, kettő lába csóré”. Hogyan lett 

belőlem Tutti azt ma sem tudom. 

 

Hévízi közmondások 

 

    A Bajkó-pataka tudjuk, hogy csekély vizű, legtöbbször száraz vagy kevés víz csörgedezik benne. 

Viszont nagy esőzések alkalmával kiárad az ott lakok bánatára. Innen ered az a közmondás: Na jól 

kisegítette, mint a Bajkó-pataka a Marost. Ezt arra értjük, hogy ha valaki nem segíti ki a társát. 

    Hévízen nem sokan tartottak bivalyokat. De volt egy jó gazda Dézsi Béla bácsi, akinek a gazdaságában 

több éven keresztül bivalyok voltak. Tudjuk, hogy a bivaly lomha lassú járású állat. Ha valaki lusta ember 

volt azt mondták róla olyan, mint a Dézsi bivalya. 

 

Maroshévíz, a megyei jogú település 
 

Maroshévíz történetében fontos megemlítenünk, hogy 1924-29 között, valamint 1952 és 

2002 között városi rangja volt. 2002-ben úgy döntöttek valakik, hogy megyei jogú várossá 

léptetik elő. Hogy kik döntöttek így, nem lehet tudni. Igaz, volt egy szavazási lehetőség, hogy a 

lakosok is szavazás által kimondják óhajukat, hogy akarják-e, hogy Maroshévíz megyei jogú 

városi rangra lépjen elő vagy nem. Sajnos én személyesen a választás eredményét soha nem 

láttam, de a választás napján kíváncsian jártam a szavazó körzetekben és bárhol is szóba álltam, 

csak panasz volt, hogy az emberek nem mennek el a szavazásra.  

Ez így is volt, nagy volt az érdektelenség ez iránt és mindenki mondta is, hogy nem 

akarják ezt a rangot, mégis megyei rangú település lett a kisváros, az akkori 15880 

lélekszámával. Hogy azóta mit látunk e rangos felemelkedésnek köszönhetően? Az adók 

nagyobbak lettek és a polgármesteri hivatal alkalmazottainak száma sokkal több lett mára. 

Szerintem, a helyi kötőtárú és cipőgyár után a tisztességes harmadik helyen van a hivatal, ami az 

alkalmazottak számát illeti.  

2018-ban vagyunk, jelenleg kb. 13.000 lakossal és megyei jogú települési ranggal. 

Ipar….alig van, mezőgazdaság már a múlté, felsőoktatás, egyetem 2002 és 2003 között volt, de 

ez is azért, hogy legyen megyei jogú település, hisz ahogy megkapta a rangot, meg is szűnt az 

egyetem. Akkor miért is kell nekünk ez a rang, csak hogy nagyobb adót fizessünk, bocsánat nem 

nekünk kellett, hanem másoknak. Volt egy periódus, amikor városi rangra emelték 

településünket, ekkor 1924-et írtak, ezt akkor is politikai okokból tették, de 1929-ben a lakosok 

kérelmezték, hogy mivel az adók nagyok és nem akarják ezt fizetni, tegyék vissza nagyközséggé. 

Meg is történt a nép akarata, hisz 1929-től visszakapta a nagyközségi rangot. Most én 

személyesen nem látom Maroshévízet, azt a kis, 13.000 lelket számláló városocskát, hogy miért 

is kell ez a titulus, kinek az érdeke és miért. Czirják Károly 

 

 

 

 



 

 
Tömbház a parkban 

A múlt évben Maroshévíz központjában elkezdődött egy tömbház építése, melyben 

garzonlakások lesznek. Ez mind jó, hisz nagy igény van a lakásokra, de amit furcsállok az, hogy 

épp egy parkot kellett feláldozni egy tömbházért, vajon máshol nem lett volna egy hely ahova ezt 

a szükséges tömbházat fel lehetett volna építeni? Nyugaton mind azon törekednek, hogy minél 

több zöldövezetet, parkot létesítsenek és akkor itt, ahol volt egy kis park, ezt is lakások építésére 

kellett feláldozni?  

Nem hiszem, hogy a településen valahol nem lett volna egy szabad hely ahova ezt a 

garzonlakásos tömbházat lehetett volna építeni. Mára egy kis parkkal szegényebbek lettünk. 

Siklódi Ildi 

 

Pünkösdi zarándokvonat 
Köztudott, hogy a dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége 2011-ben tárgyalt először 

a Boldogasszony zarándokvonat szervezőivel, hogy Maroshévízen is álljon meg a vonat. Azóta 

minden évben megáll. Ez évben is az egyesület vezetői felvették a kapcsolatot és megtudták, 

hogy 2018. május 17-én este újból meg fog állni a vasútállomáson a vonat.  

A zarándokvonat fogadása és az eltöltött perceknek megvan a varázsa, amit az ember 

máshol nem észlel, nem él át, hisz miután a szervezők üdvözlik a lakosokat és elhangzik a 

helyiek köszöntő beszéde, testvérként énekel mindenki. Elhangzanak az egyházi imádságaink, 

valamint az egyházi és nemzeti énekeink. UNE. 

 

SPORT  
Röplabda: Február 4.-én, az országos ifjúsági fiú röplabda bajnokság keretén belül: Maroshévízi 

ISK – Zilahi ISK 3-0. Február 11.-én: Maroshévízi ISK –Dési LAPI: 0-3. Az országos ifjúsági 

lány röplabda bajnokság keretén belül Marosújvári ISK – Maroshévízi ISK 3-1 

 

Magyar színekben maroshévízi sportoló 

Az alig 13 éves maroshévízi Hámos Roxána az elmúlt években Romániában több jó eredményt 

ért el alpesi sízésben. Ennek köszönhetően ez évtől a magyarországi Snowline csapatához igazolt 

le, ugyanakkor tagja a Magyar Serdülő (kisifjúsági) válogatottnak is. Hámos Roxána ez évben 

elért eredményei: Ausztriában a Média Kupán, egy 2. és egy 3. helyezés, Szlovákiában, óriás 

műlesiklásban 27. és műlesiklásban 17. helyezést ért le. Az Ausztriában megtartott, Kovács Dani 

Kupán úgy az óriás, mint a műlesiklásban aranyérmet szerzett. Brassóban a Korona Kupán 

szintén arany éremmel térhetett haza. A Zágrábban megtartott Világkupán a műlesiklásban a 8. 

míg az óriás műlesiklásban a 12. helyezést érte el. 

 

Aranymondások (41)  
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, 

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük. 

1.Kezdetben az ember a maga képére formálta a szerszámokat, például a bunkó. 

2.Az ember, ahogyan gondolkodott, úgy kölcsönösen hatott a szerszámjára. 

3.A suméroknak köszönhető a teherelhárító háromszög felfedezése. 

4.Az ókori kelet abban különbözött az ókori nyugattól, hogy sokkal messzebb feküdt. 

5.Az Óbabiloni birodalom leghíresebb uralkodója Hamu Rabbi volt. 

6.Hammun Rapid  a törvényeit egy látványos kőoszlop tetejére festette. 

7.A fáraókra ráépítették a piramisokat, amik a királyok temetkezési helye és szokása volt. 

8.A piramisokat úgy megépítették, hogy a világ csodája lett. 

9,A Nílus lehelt élelmet az egyiptomi sivatagba. 

10.Az ókori egyiptomiak nehéz életet éltek, a sár dagasztásával keresték meg a kenyerüket 



 
 

Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy,  

Nagy Mária Gyergyóremetéről a nagyvilágon keresztül Magyarországig (11) 
 
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”.  

 

Maroshévízen is felléptél koncertek alkalmával...azon kívül még jártál-e Maroshévízen, ha igen mi 

az, ami tetszett?? 

Akár hiszed, akár nem, igen, többször is voltam Hévízen gyerekkoromban, ugyanis a nővérem 

egy tehetős családnál vállalt házimunkát a román nyelv elsajátítása céljából, én meg minden hétvégén 

meglátogattam, hiszen őrületesen tetszett nekem a pannellakás: a központi fűtés, meg hogy az illemhely 

bent van a lakásban – mindez kész csodának tűnt számomra. Imádtam ott lenni. Tudod, falun, főleg 

Remetén, a tél nem volt leányálom fűtés szempontjából, tehát számomra a látottak kész csodának 

számítottak. Azon kívül Nagymamám többször vitt magával bevásárolni, mert terjedtek a hírek, hogy ki 

mit vett Hévízen, tehát ha Gyergyóban nem találtunk valamit, akkor Hévíz volt az ideális 

„bevásárlóközpont”. Annyira fiatal voltam akkor, hogy – sajnos - nem sok mindenre emlékszem, de 

megmaradt bennem egy nagyon szép park, ahol a nővéremmel sétáltunk, ha kimenőt kapott. Még 

emlékszem a Bánffy fürdőre és egy gyönyörű termál vízesésre. Remélem, hogy a közeljövőben a többi 

varázslatos helyet is meglátogatom.   

 

Tudott dolog, hogy a remeteiek nemigen tudnak románul, te hogy voltál ezzel, tudtál már gyerek 

kordtól?? 

Érdekes kérdés, ez így van. A mai napig nem sokan 

beszélnek románul Remetén, de az én gyerekkoromban SENKI nem 

beszélt, kivéve a rendőröket, de a szolgálatuk vége fele már Ők is 

megtanultak magyarul. Nekem volt esélyem megtanulni románul, 

hiszen édesapám Brostén-ban fakitermelésnél dolgozott, mint 

PATAKFELELŐS, ez nem tudom, ma mit takar, de anno volt kb. 30 

favágó munkása akiket ő irányított, a munkások fa kivágásával, meg 

tisztításával, meg a feldarabolásával foglalkoztak, majd a MÉRŐK 

lemérték, hogy hány köbméter fát vágtak ki aznap, amit el kellett 

könyvelni majd szállítani, ami persze mind állami tulajdon, állami 

kézben volt. Leltár esetén mindennek kellet jegyeznie a kivágott fa 

mennyisége, a munkások fizetése stb. Ez mind az Édesapám 

felelőssége volt. A munkások fele magyar volt, a másik fele meg 

román, a könyvelő szintén román, a boltban, ahol bevásároltunk 

románul beszéltek, aztán nem is beszélve a REMORKÁK vezetőit, 

akik szállították a fát Piatra Neamt-ra, kivétel nélkül mind románok 

voltak. Mivel a fakitermelés fönt zajlott a hegyekben, legalább 6 km 

kellett gyalogolni le a boltig, ahol  élelmet tudtunk vásárolni, tehát gyalog nagyon messze volt, autónk 

nem volt, így ha megjelent egy remorka és hely is volt benne, egy euforikus üdvrivalgásban törtünk ki. 

Eszméletlen mekkora öröm volt, de olyan eset is volt, hogy hiába integettünk nem állt meg, na az azonnal 

fekete listára került. Én mindig imádtam az emberek közelébe, lenni, sokan megkértek, hogy tegyem oda 

a babot vagy a krumplit főni, hogy legyen kész mire lejönnek a hegyről fáradtan  az egész napos favágás 

után, én szívesen segítettem, nos a románokkal kommunikálni kellett valahogyan, tehát egy egész nyári 

vakáció alatt már megtanultam egy pár mondatot összerakni, na persze a zenehallásom is  



 

hozzásegített. Aztán naponta mentünk el méhészek mellett, gyönyörű látvány volt a hegyek lábánál a 

patak mentén végig tele vadvirágokkal, a hegyoldalban a méhészek. Minden alkalmat kihasználtunk 

és mézet kértünk, de ha nem is kértük, mindig behívtak, hogy kóstoljuk meg az erdei virágmézet, 

mondanom sem kell, hogy azóta is keresem ezeket az ízeket, de hiába, tehát ott is ránk ragadt egy pár 

román szó. Aztán komolyra fordult a helyzet a VII. osztály 

végén, amikor közölték velünk, hogy a történelmet és a 

földrajzot VIII.-ban már román nyelven tanítják. Húúú, 

hidegzuhanyként ért a hír, de semmi aggodalom, a 

nővérem előéletéből okulva, mivel még elég hiányos volt a 

román nyelv tudásom, így egy szomszéd néninek írtunk, 

aki Bukarestben dolgozott, szintén tehetős családoknál 

végzett nagytakarítást, és megkértük, hogy keressen nekem 

is, de csak gyerek munkát ha lehet, pl. bevásárlás, 

portörlés, porszívózás, kávéfőzés stb. Anna néni válaszolt 

is, hogy mehetek egyik családhoz, ahol Ő dolgozik, mint 

kisegítőnek. Én meg a nyári vakáció elején  meg sem 

álltam Bukarestig, összesen 2 hónapig voltam ott, és 

büszkén mondhatom, hogy mire visszatértem Remetére 

már egy elfogadható szinten beszéltem a román nyelvet. 

   Köszönöm a beszélgetést és sok sikert továbbra is. 

Egy örömhír: Nagy Mária rock sztár május 12-én (Urmánczy Nándor Emléknap) a helyi 

Művelődési Házban meghív minden kedves érdeklődőt egy közönségtalálkozóra – koncertre, mely 

18 órakor fog kezdődni. A belépő díjmentes.  

 

. 

Önkénteseket keresnek 

 
A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület motivált, magyarul beszélő romániai önkénteseket keres, akik 

szeretnének Magyarországon hosszútávú Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) projektben részt venni és 

fiatalokkal foglalkozni. Főképp 10-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik tenni akarnak a 

közösségükért. Az önkéntes tevékenységei: fiatalokkal közös munka, megyei diákönkormányzat segítése, 

képzéseken való részvétel, iskolai események önkéntes koordinálása, ifjúsági programok szervezése, EVS 

lehetőségek hirdetése az ifjúság körében. Amit biztosítanak: havi 120 euró étkezési készpénz, havi 120 

euró zsebpénz, lakóhelyről való utazás Nyíregyházára és visszautazás, teljes körű baleset és 

betegbiztosítás, ingyenes szállás, telefon SIM kártyával, nyelvórák. Akit mindez érdekli, várják az 

önéletrajzát az alábbi címre: international@kozpontegyesulet.hu  

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  38. rész 

 
Még egyszer Székelyderzs, Nyírő József  alapján 

 

A magyar irodalom jelesei között gyakran találunk olyanokat, akik a rovásírással is foglalkoztak. 

Ilyen volt Nyírő József, a székely író óriás, akinek a Néma küzdelem vagy a Madéfalvi veszedelem c. 

könyvei irodalmi Nobel Díjat érdemelnének. Sajnálatos, hogy a Duna Televízió a madéfalviak 

lemészárlása időpontjának két előestéjére, január 5-re és 6-ra időzítette a Mária Teréziáról szóló édeskés, 

történelmietlen filmet, egy szóval sem említve felelősségét a több száz székely, köztük gyermekek 

halálában, majd további százak elvándorlásában.   

De térjünk vissza a rovásírásra. 85 éve, 1933. január 22-én jelent meg a Keleti Újság c. erdélyi 

napilapban Nyírő írása: Felfedezték a legrégibb székely rovásírás emléket címmel. A 34. részben már 

írtam a Székelyderzsi Tégla megfejtéseiről. Nyírő József Pais Dezső véleményét fogadja el: MIKLOS 

(ÉS) DEZS (DERZS) APAPAP, mert: „…összhangba hozható IV. (Kun) László király Zólyomban 1274. 

aug. 22-én kiadott adománylevelével, amely szerint Ders esperesnek és Miklós mesternek, fitestvéreinek, 

hű híveinek az  erdélyi Fehérvár Eurgyhaz (?)nevű földjét ajándékozta. Szinte kínálkozik az a feltevés, 

hogy Ders esperes lehetett  Székely-Ders község névadó megtelepítője, Miklós mester pedig a tőle néhány   



 

kilométerre  fekvő  Miklósfalváé. A 

rovásírásos tégla ebben az esetben a 

templomalapítók nevét örökítette 

volna meg és az 1270-es évekből való 

volna.”  

   A mellékelt ábra a 85 évvel ezelőtti 

újságból származik. Friedrich Klára  

 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (6.) 
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. 

Az 1995-ös évben felgyorsult a kulturális tevékenység körülöttem, mivel a Hóvirág Együttes 

részéről is kaptam egy felkérést, hogy vegyek részt egy magyarországi turnén az együttesel, mint 

műsorvezető-humorista. Ugyanakkor készítettük az első kabaré összeállításunkat „Nevess velünk” 

címmel. Dilemma előtt álltam. Végül elmentem a turnéra mely során előadásokat adtunk az V. kerületben, 

a XIII. kerületben, Szigetszentmiklósón és Egerben. Felejthetetlen élményekkel tértem haza és októberben 

megtartottuk a kabaré műsorunk premierjét is, jó közönségsikerrel.  

Most következzen egy jópofa történet a társulat 

életéből. Általában télen mindig olyan helyeken 

szerveztünk kiszállásokat ahol minőségi italokat tudtunk 

beszerezni az év végi ünnepekre. Nyárádgálfalván este 8 

órára tettük az előadás kezdési idejét. Érdeklődtünk, hol 

lehet bort vásárolni karácsonyra. Egy helybéli lakos azt 

mondta, hogy „tessenek menni a posta hátához, Vilma 

nénihez, neki van jó bora és ad is el belőle”. Megérkezünk 

Vilma nénihez, a jó napot után érdeklődünk a bor felől. „Jó 

helyt járnak fiaim, van nekem borom elég és adok is el, ha 

valaki önök közül lehúzza a hordóból”.  „Ez a 

legkevesebb, mondom neki, van itt egy vállalkozó.” 

Megkapja a kollega a „lopót” és szívni kezdi a bort a hordóból. Igen ám, de ő húzta és nyelte, Vilma néni 

gyanakodva nézte a kollegát és széles mosollyal így szólt: „Fiatalúr, engedjen a fazékba is, mert sokba fog 

kerülni”. 

Marosmagyarón játszunk Méhes György „Duplakanyar” című vígjátékával. Nem volt időnk a 

főpróbára, így elhatároztuk, hogy az ebédnél melyet az udvaron fogyasztottunk egyik kollegánknál, 

elismételjük a szöveget. Közben a főorvost játszó kollegánk a „királyi gyalogjáróra” kellett siessen. Ekkor 

jön a szöveg a nővérke szájából: „Főorvos úr! Simon elvtárs nem ért a szóból, mindig itt szivarozik a 

folyosón. Mire a főorvos a budiból: „Idefigyeljen nővérke, itt én vagyok az úr, és akinek nem tetszik, 

menjen más…..budiba”. Itt elkacagtuk, de este az előadáson majdnem-majdnem függönyt kellett húznunk 

ennél a jelenetnél. 

  Műsort szervezni indultam Maros megyébe, Hévízről. A Vályla hídi autóbusz megállóban vártuk 

az autóbuszt. Felülök a vásárhelyi járatra, indulás pillanatában érkezik egy idős hölgy és érdeklődik a 

sofőrtől: „Tessék mondani, ez a busz megy Vásárhelyre?” Mire a sofőr: „Nem látja néném, ki van írva 

tiszta magyarul, hogy Targu Mures”. Stb. stb. a következő számban. 

Kedves olvasó ezek azok a történések és helyzetek melyek még jobban összekovácsolják a 

társulatot.  

Czirják Károly 

 

 

Alkalmi munkásokat keresünk Magyarországra, eperszedésre (Május hónapra). Biztosítunk: szállást (tévé, 

internet is a szobákba), háromszori étkezést, Erdélyből a buszárának a megtérítését. Napi kereset 6000-

7000 Ft. között. Érdeklődni a +36203523312-es telefonszámon. 
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    „Hol képzeled el magad 10 év múlva?”. A szokásos kérdés, amely minden nagykorúsítási 

bálon elhangzik. A miénken is. 

      A Kemény János történetében eddigi legkevesebb létszámmal került megszervezésre a 

NAGYKORÚSÍTÓ bál, pontosabban hat diáknak szervezte a XI. osztály. 

Miután felkonferáltak minket a színpadra, kezdetét vették a próbák. Kisebb-nagyobb sikerrel, 

szerencsével, vagy akár az én esetemben szerencsétlenséggel, de helyt álltunk az általuk 

elgondolt próbatételeken.  

    Első ízben a szokásos kérdést kaptuk meg, így 

mindenki mesélhetett terveiről a Nagybetűssel 

kapcsolatban. Utána jöttek a mozgalmasabb próbák, 

ahol már a kreativitásunkat is elő kellett idézzük 

magunkból. Tematikához hűen, amely a 90-es évek 

voltak, 90-es évekkel kapcsolatos kérdésekre kellett 

válaszolnunk, de nem akármilyen módon. Egy táblázat 

segítségével számokat kellett kiválasztanunk, és ha 

esetleg egy szerencsétlen számot mondtunk, akkor 

feladatot kellett megoldanunk a pontokért. Ezek közt szerepelt például a karaoke, a 

nyakkendőkötés, vagy akár az ábécé visszafelé mondása. Mivel, hogy mindannyian fiúk voltunk, 

ezért egy nagyon érdekes feladattal is készültek iskolatársaink: „Mire használják a nők?” címmel, 

olyan tárgyakat kaptunk amelyekről megkellett mondanunk, hogy mire használja a gyengébb 

nem. A nosztalgia is szerepet kapott az idei maturanduszon. Mindegyikünknek az volt a feladata, 

hogy felelevenítse négy éves emlékeit, és azokat megossza a közönséggel. A feladatok után a XI. 

osztály egy kis videóval készült nekünk, ahol szüleinkkel szövetkezve gyerekkori képeket 

vetítettek nekünk. Az iskola igazgatója, Deme 

Gabriella tanárnő, egy tanulságos történet 

ismertetése után az iskola nagykorú diákjaivá 

nyilvánított bennünket és sok sikert kívánt a 

következő életpróbákhoz. Úgy gondolom, jól 

álltuk a sarat, és minden próbában helyt álltunk. 

Tiszteletreméltó volt a XI. osztály részéről az, 

hogy amikor a díjazásra került sor, ők 

mindegyikünknek valami személyre szóló díjjal 

és ajándékkal készültek. Az eredmények alapján 

a Mr. Kreativitás  Fina Sebastian, a Mr. Humor 

Tamás András, a Mr. Beszédkészség Timár 

Róbert, a Mr. Közönség kedvenc Böythe Szilárd, a Mr. Elegancia Kolozsi Szabolcs, és a Mr. 

Maturandusz  Oláh Edmond tanulók lettek.  

     Mindegyikünk nagyon jól érezte magát és mindenkinek jól esett, hogy nem távozott haza üres 

kézzel. Megvannak annak is az előnyei, hogy ha valakik kevesen vannak egy osztályban. Már a 

közösségi érzés szempontjából is. 

    Ezúton is köszönjük a XI.- nek, hogy megszervezte nekünk ezt a rendezvényt, amely 

számunkra egyedivé varázsolódott. Kolozsi Szabolcs XII. osztályos tanuló 
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Eladó egy 2 személyes és egy 1 személyes ágy, 

egy nagyobb méretű gyermekágy, egy 

ruhaszekrény, egy hűtőszekrény.  elefon: 

0733319423. 

 

 

Eladó mosómedve 

bunda. Érdeklődni 

a 0746561348-as 

telefonszámon 

 iváló 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….).  ülső 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 zománcozott asztali kályha, 

zománcozott csővel, jó állapotban, 

valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-

237-354 

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. 

 

 

Eladó két szobás lakás Maroshévízen, a Murelor utca 

30-as számon, közel a központhoz. Érdeklődni lehet 

a: 0757845597 vagy a 0746872805-ös telefonszámokon 

 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz 

is), lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

 

Eladó méz, méhkaptárok gyártását, 

hűtőszekrények és mosógépek 

javítását vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028, 0743507482 

telefonszámokon lehet. 

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

 

Elárusítót alkalmazok Gyimesbe. 

Szállás, étkezés, biztosítva.  edvező 

bérezés. Érdeklődni:  0787856712 

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  

========================

====== 

Eladó értékes 

bélyeggyűjtemény. Érdeklődni: 

Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8. 
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